
JAAROVERZICHT 1976 WOORDZOEKER 
 

Houd je van een pittige puzzel? Dan ben je op het juiste adres. Wat gaan we doen vandaag? 
We zoeken een persoon en de functie die die persoon uitoefende in 1976. 
 

Hieronder een jaaroverzicht van het jaar 1976. Er zijn 41 woorden in het overzicht vet gedrukt en 
ook nog eens onderstreept. Van die 41 woorden staan er 29 in de woordzoeker. Jij mag uitzoeken 
welke 29 van de 41 woorden dat zijn. Streep die 29 woorden door in de woordzoeker. 
 

OPLOSSING 1 - PERSOON: met de 12 vetgedrukte/onderstreepte woorden, die niet in de 
woordzoeker voorkomen, kun je de persoon achterhalen die we zoeken. De naam van die 
persoon wordt gevormd door de beginletters van die 12 woorden. Je moet ze wel even in de juiste 
volgorde zetten. In de volgorde waarin je de niet gebruikte woorden van het begin naar het einde 
tegenkomt moeten ze op de volgende plaats staan. 
 

1e niet gebruikte woord  positie 8 
2e niet gebruikte woord  positie 11 
3e niet gebruikte woord  positie 7 
4e niet gebruikte woord  positie 3 
5e niet gebruikte woord  positie 12 
6e niet gebruikte woord  positie 9 
7e niet gebruikte woord  positie 10 
8e niet gebruikte woord  positie 6 
9e niet gebruikte woord  positie 1 
10e niet gebruikte woord  positie 4 
11e niet gebruikte woord  positie 2 
12e niet gebruikte woord  positie 5 
 

OPLOSSING 2 - FUNCTIE: de niet doorgestreepte woorden in de woordzoeker vormen de functie 
die de persoon in 1976 uitoefende. 

 

Succes. En begrijp je bovenstaand verhaal niet in 1 keer? Lees het nog een keer. En eventueel nog 
een keer. En kom je er echt niet uit? Dinsdag 9 maart is er een nieuwe puzzel. Die gaat over 1977. 
 

 
Januari 1976 
4 - De eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. 
21 - Eerste reguliere vluchten van de Concorde: vanuit Londen vertrekt een British Airways-
Concorde naar Bahrein en in Parijs vertrekt een Air France-Concorde naar Rio de Janeiro. 
 

februari 1976 
4 - In Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. 
 

maart 1976 
18 - Terwijl de Arubaanse vlag voor het eerst wordt gehesen in het Wilhelmina Stadion in 
Oranjestad, wordt het Aruba dushi tera voor het eerst gezongen als het Arubaanse volkslied. 
24 - Militaire putsch in Argentinië, president Isabel Perón wordt aan de kant gezet, de macht 
wordt overgenomen door een militaire junta onder leiding van Jorge Videla. 
 

april 1976 
1 - Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald 
Wayne. 
21 - Eerste televisie-uitzending van Veronica, onder andere met Starsky and Hutch. 
 

mei 1976 
4 - Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. 
9 - Ulrike Meinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-
Stammheim. 
 

juni 1976 
17 - China test zijn eerste waterstofbom. 



19 - Huwelijk van koning Karel XVI Gustaaf van Zweden en Silvia Sommerlath in Stockholm. 
19 - Door het gastland Joegoslavië te verslaan behaalt het Nederlands Elftal de derde plaats op 
het Europees kampioenschap voetbal mannen. 
20 - Tsjecho-Slowakije wint in Belgrado het EK voetbal door titelverdediger West-Duitsland in de 
finale na strafschoppen (5-3) te verslaan. De winnende penalty is een klassieker van Antonin 
Panenka. 
28 - De PLO kaapt een toestel van Air France onderweg van vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv 
(Israël) naar Parijs. Na een korte tussenstop in Libië wordt het toestel gedwongen door te vliegen 
naar Entebbe in Oeganda. 
 

juli 1976 
2 - Noord- en Republiek Zuid-Vietnam worden herenigd en vormen de Socialistische Republiek 
Vietnam. De stad Saigon wordt omgedoopt tot Ho Chi Minhstad. 
3 - De Israëlische actie begint om ruim honderd joodse gijzelaars te bevrijden uit een gekaapte 
luchtbus van Air France op het vliegveld van Entebbe. 
4 - Het Israëlisch Defensieleger voert Operatie Entebbe uit, een bevrijdingsactie van gijzelaars op 
het vliegveld Entebbe (Oeganda) en slaagt erin vrijwel alle gijzelaars van de PLO en de 
Revolutionaire Cellen aldaar ongedeerd te bevrijden. 
7 - Er woedt een zeer grote brand op de heide van de Hoge Veluwe. Men weet net voor Arnhem 
de brand te stoppen. 400 hectare gaat verloren. 
17 - In Montreal starten de 21e Olympische Zomerspelen. 
18 - De Belgische wielrenner Lucien Van Impe wint de Ronde van Frankrijk, vóór Joop Zoetemelk. 
20 - Het onbemande ruimtevaartuigje Viking 1 maakt een zachte landing op de planeet Mars. 
 

augustus 1976 
1 - Niki Lauda crasht op de Nürburgring Nordschleife in de linkerbocht voor bergwerk en krijgt 
daardoor blijvende brandwonden en loopt het kampioenschap van de Formule 1 in 1976, James 
Hunt wint dat jaar. 
4 - Nederlands televisiedebuut van het poppenduo Bert en Ernie in Sesamstraat. 
25 - Harm Wiersma wordt wereldkampioen dammen. 
26 - Presentatie van het rapport van de Commissie-Donner over de Lockheed-affaire. 
 

september 1976 
3 - Viking 2 landt op Mars. 
4 - Palestijnse terroristen kapen een KLM vliegtuig en eindigen op Cyprus. 
10 - Een Brits vliegtuig en een Joegoslavisch vliegtuig botsen bij Zagreb: 176 mensen komen om. 
 

oktober 1976 
13 -Een Boeing 707-vrachtvliegtuig stort neer op een school in Santa Cruz, Bolivia. 100 mensen 
sterven, onder wie 93 schoolkinderen. 
26 - Transkei is het eerste thuisland dat door Zuid-Afrika onafhankelijk verklaard wordt. Geen 
enkel ander land zal Transkei erkennen. 
 

november 1976 
2 - De democraat Jimmy Carter wordt tot 39e president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de 
eerste keer sinds 1850 dat een president uit het diepe zuiden wordt gekozen. De overwinning van de 
52-jarige ex-gouverneur van Georgia is miniem. Hij haalt 52% van de uitgebrachte stemmen. 
 

december 1976 
2 - Fidel Castro wordt president van Cuba. 
3 - Tijdens een fotosessie voor de cover van het album Animals van Pink Floyd bij Battersea 
Power Station in Londen raakt een 12 meter lange ballon in de vorm van een varken los en zweeft 
in de aanvliegroute voor vliegtuigen naar Heathrow. Het varken bereikt een hoogte van 18.000 
voet (5.4 kilometer) voordat het weer naar beneden komt. 
8 - The Eagles brengen Hotel California uit, een van de bestverkochte albums aller tijden. 
17 - Première van de film A Star Is Born met Barbra Streisand. 
 



 

 

 
DE PERSOON DIE WE ZOEKEN IS 
 
 
EN DIE PERSOON WAS IN 1976 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                


