DE BREINBREKER
KLASSEMENT 2009 EN OPGAVE 2010-1
KLASSEMENT 2009
Het jaar 2009 had een ongekend spannende finale, waarin uiteindelijk Steven Jans de
winnaar is geworden. Steven van harte gefeliciteerd! Op het laatste moment werd het
toch nog spannend omdat Henk Speksnijder
alle vragen goed had en Steven juist niet.
Maar een verschil van 24 punten bleek net
teveel. Helaas waren er maar drie inzenders
in het laatste kwartaal van 2009, toch bleek
het binnenslepen van de laatste kwartaalprijs
niet gemakkelijk. Een van de inzenders heeft
mijn bron op het web gevonden, maar dat
bleek geen garantie voor succes.
Ik mag graag de vragen verbouwen om ze
googleproof te maken, waardoor de vragen
niet meer consistent zijn met de bijbehorende internet vragen en antwoorden. De
vragen 2009-1 & 4 zijn hiervan een voorbeeld.
Dit jaar zullen de vragen ultra googleproof
zijn. Ik daag iedereen uit voor een bonuspunt als een internet verwijzing van een vraag
wordt gevonden.
Veel succes en niet alleen de vragen maken,
maar ook inzenden!

Eindstand Breinbreker 2009
1. S. Jans
114 ptn
2. H. Speksnijder 108 ptn
J.P. Roos
58 ptn
4. P. Cremers
42 ptn
B. Siebering
42 ptn
6. F. Bruggemans 40 ptn
WJ. van Ham
40 ptn
8. D. Zijp
35 ptn
9. R. Postma
32 ptn
10. B. v.d. Bos
22 ptn
11. D. van Tricht
20 ptn
A. Hamarat
20 ptn
13. S. Boll
13 ptn

BREINBREKER 2010-1
Breinbreker 2010-1 / 1 (5 punten)
Eén van de Afghaanse stamoudsten krijgt
vandaag bezoek van een Nederlandse delegatie. De stamoudste is bij de Nederlanders
bekend om zijn voorliefde voor pittige breinbrekers waarop hij zijn bezoek steevast trakteert. Ook tijdens dit bezoek heeft hij een
raadsel voor zijn Nederlandse gasten. ‘Een
ster is gelijk aan een appel en een peer. Een
peer is gelijk aan een appel en een walnoot.
Twee sterren zijn gelijk aan drie walnoten’.

Breinbreker 2010-1 / 4 (8 punten)
Een soldaat maakt veelvuldig gebruik van diverse communicatiesystemen. Het typische
aan deze militaire systemen is dat de bediening enorm ingewikkeld is, vergeleken met
commerciële communicatiedingetjes als een
Iphone.
Vergelijk bijvoorbeeld eens de opleidingstijden en procedures nodig om met militaire radio’s te praten met civiel spul. Je zou
eigenlijk een militaire radio willen die net zo
makkelijk te bedienen als een commerciële,
met militaire applicaties. Waarom nog een
radio instellen? Dat kan dat ding toch ook
zelf bedenken. Zo zouden de juist op eindoefening in Nederland gebruikte radio’s, gewoon in het vliegtuig moeten kunnen en bij
uitstappen in het missiegebied precies moeten weten waar ze zijn en met wie ze contact moeten maken, misschien wel met de
Fransen.
Zo’n radio is al bedacht. Wat is de Nederlandse verzamelnaam voor zo’n radio?

OPLOSSINGEN 2009-4
1. 12 (Aan elkaar was niet verplicht)

Kwartaalprijs:
Een tegoedbon van 25 euro.

Hoofdprijs:
Een tegoedbon van 50 euro.

Uitslag vierde kwartaal 2009
1. H. Speksnijder 50 ptn
2. R. Postma
32 ptn
3. S. Jans
32 ptn

Hoeveel appels is één peer?
2. 3.6056
Breinbreker 2010-1 / 2 (3 punten)
Onze Romeo Alpha,
www.verbindingsdienst.nl, trof op zijn regimentskamer een extra bewoner. Binnen 24
uur had Bert zijn ‘kamergenoot’ met behulp
van een slimme val levend gevangen. Bert
had zich verdiept in het kleine zoogdier en
beweert dat een pas geboren muizenjong in
twee maanden volwassen is en dat volwassen muizen bij voldoende eten iedere maand
voor een nieuwe leg van gemiddeld tien muizen zorgen.
Hoeveel muizen heb je na 10 maanden als
je start met één pas geboren muis.
Breinbreker 2010-1 / 3 (4 punten)
Afgelopen winter heeft het een aantal maal
flink gesneeuwd in Nederland. Ik herinner
mij een felle sneeuwbui, vooral in de omgeving Haarlem, Amsterdam. Op dat moment
las de nieuwslezer voor dat op de ring A10
32(!) kilometer file stond.

Henk Speksnijder en Steven Jans ontvangen hun prijs
uit handen van de hoofdredacteur Intercom.

48

Waarom kon het bericht van de nieuwslezer
voor mensen op de A10 niet erger worden?

3. O
4. commander (analogie is Nederlandse taal
– Engelse taal)
5. Dinsdag

SPELREGELS 2010
Het puntentotaal van de opgaven wordt elke uitgave met tien punten verhoogd. Beginnend met twintig punten en eindigend
met vijftig punten in de laatste uitgave van
dit jaar. Per vraag een bonuspunt voor een
juiste internet verwijzing.

INSTUREN OPLOSSINGEN 2010-1
Stuur uw antwoorden naar:
Hoekman@versatel.nl
Inzenden vóór 7 mei 2010. Over de uitslag
en competitie wordt niet gecorrespondeerd.

INTERCOM 2010-1

