de breinbreker
KLASSEMENT 2012 en OPGAVE 2012-4
Klassement 2012

Ik heb wederom meer positieve reacties mogen ontvangen over de puzzels dan het aantal inzendingen. De breinbreker blijkt door
een groeiende groep mensen te worden
gemaakt echter door maar een paar mensen
te worden ingezonden. Meer kans op prijzen
voor de inzenders dus! Omdat breinbreker
drie vooral grafische puzzels bevatte, bleek
enige hinder bij insturen. Uiteraard allemaal
via de mail, maar hoe krijg je die ingevulde
plaatjes in een mail programma? De inzendingen varieerden van platte tekst met enen
en nullen tot een foto van een ingevulde
breinbreker pagina. De meest arbeidsintensieve was wellicht een schematisch nagetekende breinbreker in excel. Dat was vast een
geduldige klus! Allen dank voor de duidelijke inzendingen en genomen moeite.
Editie drie bracht weer eens een winnaar
zonder te hoeven dobbelen, Esther van
harte gefeliciteerd! Laatste editie van 2012
alweer en het komt erop aan! Vijftig punten
zijn nog te vergeven, en ook nu ligt er weer
een kwartaalprijs klaar voor de beste. Succes
allemaal!
Kwartaalprijs:
Een tegoedbon van 25 euro.
Hoofdprijs:
Een tegoedbon van 50 euro.
Uitslag derde kwartaal 2012
1. Esther Verdonk
2. Stefan Jans
3. Remke Postma
4. Roland Schmidt

40 ptn
37 ptn
30 ptn
3 ptn

Tussenstand 2012
1. Remke Postma
2. Esther Verdonk
3. Stefan Jans
4. Roland Schmidt
5. Ed Azimullah
6. Fokke Bruining
7. Joost Lubberman
8. Marco Roskam

80 ptn
68 ptn
56 ptn
49 ptn
10 ptn
9 ptn
7 ptn
2 ptn

Oplossingen 2012-3

Door ruimtegebrek in deze overvolle Intercom zijn de oplossingen van de Breinbreker
2012-3 op de website geplaatst.
1. zie www.vovklict.nl 
2. zie www.vovklict.nl  
3. zie www.vovklict.nl   
4. 1078610 ;)
86

Breinbreker 2012-4

Breinbreker 2012-4 / 1 (14 punten)
Vul de Sudoku jigsaw zo in dat in elke rij,
elke kolom en elk 9 vakjes tellend dik-omlijnd vlak de cijfers 1 tot en met 9 maar 1
keer bevatten.

Breinbreker 2012-4 / 2 (11 punten)
In een KUROMASU puzzel moeten witte
vakjes zwart worden gemaakt. Maar welke?
De vakjes met een cijfer erin zijn altijd wit.
Het cijfer geeft aan hoeveel orthogonaal
aangrenzende vakjes wit blijven, aangrenzend aan het vakje met het cijfer, inclusief
het vakje met het cijfer. De grenzen worden
uiteraard aangegeven door de zwarte vakjes
en de rand van het negen bij negen vierkant.
Het spel heeft met veel verbeelding iets weg
van het standaard spelletje mijnenvegen op
de computer. Er is wel een belangrijk verschil. In een KUROMASU zijn de zwarte
vakken NOOIT orthogonaal verbonden en
de witte vakjes vormen
uiteindelijk een groot
orthogonaal verbonden
vlak. Hieronder staat
ingevuld vijf bij vijf
KUROMASU
voorbeeld. Succes!
Voorbeeld

Breinbreker 2012-4 / 3 (9 punten)
Een echte legpuzzel, gemakkelijk, of niet?
3. DOF, EEN, EIS, HIP, PER, SKI, SPA,
TIN; 4. EDAM, ETER, GEEL, IJVER,
INKT, KEET, KNUL, LEEK, PILS, SPIN,
TUTU, UIER; 5. AREND, ATLAS,
CHOKE, CUPJE, DODEN, IMKER, IRENE, REEDS, SPIES, SPITS, TABEE, TOPJE; 6. CONTRA, ENGELS, ERKEND,
PIMPEL, RUITIJD, SEREEN; 7. EMMEREN, EVENWEL, INBREUK, INTRIGE,
LESAUTO, PLASTIC, RUMFLES, SLIJPBAK, VELDKEI.

Breinbreker 2012-4 / 4 (16 punten)
Het bewakersprobleem! Plaats de bewakers
dusdanig dat ze niet naar elkaar kunnen kijken. Ze kunnen alleen orthogonaal kijken
maar niet door de gekleurde blokken met
een cijfer zien. Het cijfer geeft aan hoeveel
bewakers orthogonaal grenzen aan het cijfer.
Ze moeten natuurlijk alle (12) witte vakken
overzien.

Spelregels 2012

Instinkers, doordenkers, harde breinkrakers,
alles is mogelijk en beginnend met twintig
punten wordt het puntentotaal van de opgaven elke uitgave met tien punten verhoogd. Eindigend met vijftig punten in de
laatste uitgave van dit jaar. Over de uitslag
en competitie wordt niet gecorrespondeerd.

Insturen Oplossingen 2012

Stuur uw antwoorden naar Wouter Hoekman Intercom@hoewis.nl voor 01 februari
2013.
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