de breinbreker
KLASSEMENT 2011 en opgave 2011-4
Maar drie inzenders, dus nog steeds gemakkelijk roem te verdienen voor de puzzelaars
onder u. Ik heb begrepen dat het invullen van
de puzzels van vorige editie erg veel tijd heeft
gekost, de moeilijkheidsgraad was waarschijnlijk toch groot. Ook deze maal moest
een worp met de enorme pluche dobbelsteen
van mijn kinderen de winnaar bepalen. Esther, van harte gefeliciteerd! Ondanks dat de
puzzels veel tijd hebben gekost werden de
moeilijke vragen van de vorige editie toch
door de drie inzenders foutloos beantwoord.
De killer SUDOKU was blijkbaar geen echte
hindernis. Problemen ontstonden bij de smiley’s van vraag drie en de binaire SUDOKU
van vraag vier. Alle drie inzenders hadden de
laatste vraag, vijf b, fout. Een ogenschijnlijk
simpel raadsel blijkt dan toch een spelbreker.
Je moet met dit soort raadsels ook maar net
op een postzegel komen in deze tijd van
Mail en Jammer. Overigens heb ik de drie
verschillende inzendingen van vraag vijf a
allemaal goed gerekend, alle drie theedoekachtige antwoorden. In deze vierde uitgave
meer weetjes, raadsels en vooral meer vragen
dan normaal en veel ruimte voor interpretatie. Ergo nog mogelijkheden genoeg om
kampioen te worden. Er geldt maar 1 voorwaarde: Blijf inzenden!
Kwartaalprijs:
Een tegoedbon van 25 euro.
Hoofdprijs:
Een tegoedbon van 50 euro.
Uitslag derde kwartaal
1. E. Verdonk		
2. S. Jans		
3. J. Roos		

38 ptn
38 ptn
25 ptn

Tussenstand 2011
1. S. Jans		
2. J. Roos		
3. E. Verdonk		

77 ptn
65 ptn
38 ptn
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Mijn zoon kwam laatst thuis met het volgende raadsel: ,,Papa, je bent een boef en
moet de gevangenis in!” ,,Je kunt kiezen uit
drie gevangenissen!” De eerste is bloedheet,
zo heet dat je smelt. De tweede zit vol met
gemene mannen die veel sterker zijn dan jij
en gemene dingen met je gaan doen. En de
derde zit vol met bloeddorstige, hongerige,
vleesetende leeuwen die al drie jaar geen eten
hebben gehad en zin hebben in een lekker
hapje. Welke gevangenis heb ik gekozen?
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Ik bevind mij inmiddels in een van de gevangenissen van mijn zoon en heb vrienden
gemaakt. Samen met drie andere inmates
besluiten wij via de oeroude beproefde lakenladder te ontsnappen. We hebben helaas
niet allemaal militaire training en klimmen in
verschillende snelheden de lakenladder af. Ik
uiteraard in 1 minuut, vriend twee in 2 minuten, vriend drie in 5 minuten en de dikste
van ons in 10 minuten. Helaas is een speciaal
lampje nodig bij elke afdaling en we hebben
maar 1 zo’n lampje. De lakenladder is stevig genoeg om twee man ineens te houden,
niet meer dan twee! Een van de twee moet
dus telkens terug omhoog om het lampje
terug te brengen en de volgende te halen.
Aannemende dat stijgen precies even snel
gaat voor elk persoon als dalen, wat wordt
dan de minimale tijd om alle vier de inmates
beneden te krijgen?
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Laatst gegeten in het schaap met vijf poten,
in België. Maar waar tref je een hond zonder poten?
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Welk beestje springt hoger dan de Dom in
Utrecht?
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Je hebt slechts 1 lucifer en loopt een donkere
kamer binnen met daarin een kaars, olielamp
en open haard. Wat steek je als eerste aan?
Tip, er liggen kurkdroge twijgjes in de open
haard.
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Na het opleveren van een Physical to Virtual
project bij Eyefilm instituut Nederland gaan
we met het hele team en de klant een borrel
drinken in het Vondelpark. Het is twaalf uur
in de middag; collega Dave bestelt een bier
en drinkt dit in twintig minuten op. Onmiddellijk na het opdrinken van zijn bier bestelt
hij een nieuwe. De CIO van de klant bestelt
om een voor een twee wijn en drinkt direct na
de tweede wijn een glas water. Hij doet vijf
minuten over 1 wijn. Wie heeft om 14:00 uur
meer alcohol gedronken als je ervan uitgaat
dat in de wijn van de CIO twee keer zoveel
alcohol zit?

Spelregels 2011

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.

Insturen Oplossingen 2011-4

Stuur uw antwoorden naar
Hoekman@versatel.nl
Inzenden voor 15 februari 2012. Over de
uitslag en competitie wordt niet gecorrespondeerd.

Oplossingen 2011-3

Door ruimtegebrek in deze overvolle Intercom zijn de oplossingen van Breinbreker
2011-3 op de website geplaatst.
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Naast hun beider dood hebben de heren
Ischa Meijer en Hans van Mierlo meer overeenkomsten. Wat hebben beide heren nog
meer gemeen?
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