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KLASSEMENT 2010

De aftrap is genomen, de wedstrijd gestart
en gelijk hebben twee man de voor dit sei-
zoen aangepaste spelregels toegepast. In
2010 zijn namelijk bonuspunten te verdie-
nen voor de juiste verwijzing van de vraag
op het internet. Uiteraard hoeft niet elke
vraag een ‘url’ te hebben. Voor de vragen
van het afgelopen kwartaal waren twee ver-
wijzingen mogelijk. En direct weet René
Zevering twee bonuspunten te verdienen en
de volledige score van twintig punten. René
is hiermee de eerste kwartaalwinnaar van
2010. René, van harte gefeliciteerd!
De cognitieve radio was het juiste antwoord
op vraag vier. Deze vraag werd het slechtst
beantwoord. Vraag twee was de instinker en
er werd door drie inzenders ingetrapt.
Voortplanting is immers bijzonder lastig als
je start met één diertje. Toch had één in-
zender gemeend na tien maanden ruim 228
miljoen muizen aan te treffen. Ik heb het
nog even nagerekend, maar vind 228 mil-
joenwel erg veel. Vraag 1 had iedereen goed
en dat daagt mij daarom uit iets pittigere
sommen te verzinnen. Vraag 3 werd even-
eens door iedereen goed gemaakt. Ik stond
zelf vast in de bewuste sneeuwstorm op de
ring A10. Dan heb je zomaar een nacht de
tijd om een vraag te bedenken. Maar liefst
tien inzenders voor het eerste kwartaal, dat
belooft een spannendecompetitie.Elkkwar-
taal opnieuw kans om kampioen te worden.
Veel succes en blijven inzenden!

Kwartaalprijs:
Een tegoedbon van 25 euro.

Hoofdprijs:
Een tegoedbon van 50 euro.

Uitslag eerste kwartaal 2010 en tevens
tussenstand
1. R. Zevering 20+2 ptn
2. H. Speksnijder 20 ptn
3. D. Zijp 17 ptn
4. E. Azimullah 12 ptn

W.J. van Ham 12 ptn
S. Jans 12 ptn
J. Roos 12 ptn
J. Kooistra 12 ptn
D. Venema 12 ptn

10. P. Posthuma Mantje 9 ptn

BREINBREKER 2010-2

Breinbreker 2010-2 / 01 (1+5 punten)
Afgelopen Hemelvaart was ik op vakantie in
Zeeland. Ik trof daar een Germaanse of Kel-
tische godin. Deze godin speelde in de Ro-
meinse tijd een belangrijke rol. Later kregen
objecten hoogst waarschijnlijk haar naam.

- Wat is de naam van de godin?
- Welke object kreeg haar naam?

Breinbreker 2010-2 / 02 (3+15 punten)
In dit tweede kwartaal vindt het WK voet-
bal in Zuid-Afrika plaats. Ook Nederland
doet deze keer mee aan de eindronde. Ne-
derland is één keer Europees kampioen ge-
worden.

- Wie was de keeper van oranje op het EK
waar Nederland kampioen werd?

- Welk land is wereldkampioen voetbal?

Breinbreker 2010-2 / 03 (4 punten)
De Afghaanse springmuis is een merkwaar-
dig dier dat zich snel heeft aangepast aan zijn
gewelddadige omgeving. De muis wil van
Baluci naar Deh Rawoht (37 km) en begint
meteensprongvan1meter. Iederevolgende
sprong is het dubbele van de vorige.

- Na hoeveel sprongen moet de muis gas
terugnemenomdat hij anders voorbij het
oord springt?

Breinbreker 2010-2 / 04 (2 punten)
De kok van Kamp Holland koopt zijn fruit
gewoon lokaal op een markt. Hij koopt kis-
ten met pruimen, appels en peren. In totaal
koopt hij 8 kisten. Een kist pruimen kost 4
euro, een kist appels 2 euro en een kist pe-
ren 3 euro.

- Hoeveel kisten met pruimen kan de kok
maximaal hebben gekocht?

OPLOSSINGEN 2010-1

1. Vijf appels is 1 peer

2. 1 muis. (plus bonus)

3. A10=32km

4. Cognitieve radio (plus bonus)

SPELREGELS 2010

Het puntentotaal van de opgaven wordt el-
ke uitgave met tien punten verhoogd. Be-
ginnend met twintig punten en eindigend
met vijftig punten in de laatste uitgave van
dit jaar. Per vraag een bonuspunt voor een
juiste internetverwijzing.

INSTUREN OPLOSSINGEN 2010-2

Stuur uw antwoorden naar:
Hoekman@versatel.nl
Inzenden vóór 05 augustus 2010. Over de
uitslag en competitie wordt niet gecorres-
pondeerd.
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