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En de winnaar van de breinbreker hoofdprijs 
2011 is Stefan Jans geworden met 107 pun-
ten. Stefan van harte gefeliciteerd! Stefan is 
overall winnaar geworden zonder één kwar-
taalprijs in de wacht te slepen. Een novum 
voor de breinbreker. De vragen van vorige 
editie leenden zich voor creatieve antwoor-
den. Zo waren bij antwoord één heel veel 
goede antwoorden mogelijk maar ook het 
antwoord op vraag vier Waar tref je een hond 
zonder poten? gaf dusdanig leuke antwoor-
den dat ik zowel bij Roland als Stefan één 
punt voor de humor heb gegeven. Stefan 
treft de gevraagde hond in Pieterburen en 
Roland treft de hond in zijn kop of romp. 
Geweldig! Willem-Jan had, zoals een kwar-
taalwinnaar betaamd, de vraag over de hond 
zonder poten goed geantwoord, dus de vol-
ledige vijf punten. En gelukkig weer een 
nieuwe jaargang met vier nieuwe breinbre-
kers. In deze eerste editie zijn alle vragen 
makkelijke binnenkomers met hier en daar 
een dubbele bodem. In deze economisch 
mindere tijden toch weer een mooie kans op 
een totaal prijzengeld van 150 euro. De 
enige voorwaarde is blijven inzenden!

De antwoorden van 2011-3 stonden wegens 
ruimtegebrek niet in editie 2011-4 maar zijn 
terug te vinden op de website 
www.vovklict.nl/intercom/2011/4/
Oplossingen.pdf
Mocht u in de toekomst weer de antwoorden 
missen dan kunt u ze terug vinden op de 
site van de VOV.

Kwartaalprijs:
Een tegoedbon van 25 euro.

Hoofdprijs:
Een tegoedbon van 50 euro.

Uitslag vierde kwartaal 2011
1. Willem-Jan van Ham 49 ptn
2. Stefan Jans 29 ptn
3. Roland Schmidt 17 ptn

Eindstand 2011
1. Stefan Jans 107 ptn
2. J. Roos 65 ptn
3. Willem-Jan van Ham 49 ptn
4. E. Verdonk 38 ptn
5. Roland Schmidt 17 ptn

OplOssingen 2011-4
1. Conny Palmen / schrijvers / etc
2. Gevangenis drie, na drie jaar zijn de leeu-

wen dood

3. 17 minuten
4. Precies daar waar je het beest hebt ach-

tergelaten
5. Alle beestjes die kunnen springen, want 

de Dom kan niet springen
6. De lucifer
7. Beide drinken 2 eenheden, dus de CIO 

drinkt meer alcohol

BreinBreker 2012-1
Breinbreker 2012-1 / 1 (3 punten)
Mijn oudste zoon zit in groep vijf van de 
basisschool en moest met zijn klas in het 
najaar de tafels van  1 tot/met 10 uit zijn 
hoofd leren. Natuurlijk is hij trots dat hij de 
tafels uit zijn hoofd kent en hij wil dat maar 
al te graag tijdens het avondeten demonstre-
ren. 

Acht keer zeven is? 

Breinbreker 2012-1 / 2 (11 punten)
Tijdens de AMO leerde Piet een trucje van 
de sergeant om onbekenden te vertrouwen. 
Aanvullen tot tien heette de truc. Als Piet 
jaren later een inlichtingenklus moet klaren 
ziet en hoort hij vanuit zijn positie het vol-
gende: een oude man loopt langs de ter-
rasplek van Piet en pakt de deurknop van 
een gesloten deur vast, waarop de ober tegen 
de oude man 12 zegt en 6 als antwoord  van 
de oude man terug krijgt. De deur gaat open 
en de oude man is weg. Kort hierna komt 
een tweede oude man, pakt de deurknop, 
krijgt 8 als vraag en antwoord 4. Ook de 
tweede oude man verdwijnt achter de deur. 
Een derde persoon pakt de deurknop, krijgt 
6 als vraag en antwoord 3 en mag eveneens 
passeren. Piet weet voldoende, staat op en 
pakt de deurknop en krijgt 9 als vraag van 
de ober.

Welk antwoord geeft Piet?

de BreinBreker

eindklAsseMenT 2011 en OpgAve 2012-1

Breinbreker 2012-1 / 3 (1 punten)
Naast het leren van de tafels krijgt mijn zoon 
ook al enige wiskundige sommetjes, alleen 
wordt het net iets anders verpakt. Wat wij 
ontbinden in factoren zouden noemen krijgt 
mijn zoon bijvoorbeeld als hoe vaak kun je 
13 van 169 aftrekken?

Hoe vaak kun je eigenlijk 13 van 169 aftrek-
ken?

Breinbreker 2012-1 / 4 (1 punten) 
Mijn kinderen hebben naast de schoolse 
vragen ook steeds vaker andere vragen. 
Laatst werd ik door beide zoons bestookt 
met stichtelijke vragen en onderling hadden 
ze nog een interessant meningsverschil. Of 
de hemel en Jezus bestaan enzovoort. 

Maar wat zit er tussen hemel en aarde?

Breinbreker 2012-1 / 5 (4 punten)
Tijdens het avondeten kun je meer leuke 
doordenkertjes vragen dan alleen maar die 
sippe tafels. Bijvoorbeeld:

Hoeveel 9’s kom je tegen als je van 1 tot 
100 telt?

spelregels 2012
Instinkers, doordenkers, harde breinkrakers, 
alles is mogelijk en beginnend met twintig 
punten wordt het puntentotaal van de op-
gaven elke uitgave met tien punten ver-
hoogd. Eindigend met vijftig punten in de 
laatste uitgave van dit jaar. Over de uitslag 
en competitie wordt niet gecorrespondeerd.

insTuren OplOssingen 2012
nB! e-MAilAdres wijziging
Stuur uw antwoorden naar 
Intercom@hoewis.nl voor 15 mei 2012.

Eerste-luitenant Stefan Jans, de trotse winnaar van de Breinbreker 2011.


