de breinbreker
KLASSEMENT 2012 en opgave 2013-1
Wouter aan het woord

Aan elf jaar van redactiemedewerking komt
een eind. Het begon waarschijnlijk onder de
stoel van een OJA in de GROZA met een
demagogisch betoog over waarom ik toch
maar niet in een grijze muis moest veranderen. Ik wist destijds niet goed waar dat gesprek over ging. Dat kwam waarschijnlijk
omdat ik mij drukker maakte over een volgende exercitie in de voorligsteun op de
binnenplaats. Paul bedankt! Pas na twee
parate jaren struikelde ik over de kans om
een muis van een andere dan grijze kleur te
worden. Ed van Seters had binnen de Intercomredactie net het roer overgenomen als
hoofdredacteur en heeft mij heel veel vrijheid
en vooral ook geduld gegeven. Dat geduld
resulteerde in twee experimenten: De Breinbreker en het Spreekgestoelte. In het Spreekgestoelte werd een onderwerp persoonlijk
geduid en kon op reacties van lezers rekenen.
Hoor en wederhoor bleek niet handig in een
kwartaalblad. Een puzzelrubriek echter wel.
Een enkele keer leek het maken van de Breinbreker ondankbaar omdat er maar twee of
drie inzenders waren maar na een oproep in
de Breinbreker bleek een grote groep mensen structureel de Breinbreker te maken.
Voor deze groep ben ik dan ook zeer verheugd te melden dat de Breinbreker doorgaat in 2013. De auteur van de nieuwe
Breinbreker is Remke Postma. En ik merk
gelijk dat Remke een moderne wind laat
waaien. Waar ik nog voor enkele mensen
Breinbrekers nakeek zonder pretenties en
zonder vermelding in het blad, kun je bij
Remke een alias gebruiken en dus toch, zij
het heimelijk, vermeld worden.
Van de eerste winnaar Alex Hermsen tot de
laatste winnaar Remke Postma heb ik met
heel veel plezier de Breinbreker gemaakt en
enige invloed binnen de redactie uitgeoefend. Ik heb genoten van de diverse discussies met collega-redactieleden en vooral inzenders van Breinbrekers. En het
allermooiste vind ik dat Remke doorgaat met
de Breinbreker.

Remke aan boord

Jarenlang heeft Wouter de Breinbreker verzorgd. Tijdens de social in februari vertelde
hij dat hij er mee zou stoppen en dat vond
ik doodzonde! (Red.: Terecht!) Toen ik later die avond vernam dat ik de winnaar was
van het eindklassement heb ik mij in een
overwinningsroes gelijk opgeworpen als de
nieuwe Breinbrekermaker. (Red.: Dat is ter
plekke in dank aanvaard !)
Ik hoop natuurlijk dat veel mensen mee gaan
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doen voor het klassement. Een aantal vreest
gezichtsverlies bij lage score. Dat is nergens
voor nodig! U mag bij het opsturen van de
antwoorden namelijk gebruik maken van een
alter ego (nick name). In het klassement
wordt dan alleen dat alter ego afgedrukt.
Vertrouw alstublieft op mijn discretie en ga
de strijd aan met uzelf én elkaar!

KLASSEMENT 2012

Uitslag 4e kwartaal 2012
Er waren drie inzenders met de volledige
score van 50 punten. Een dobbelsteen velde
het vonnis en bepaalde dat Esther Verdonk
ook met de vierde kwartaalprijs naar huis
ging. Esther van harte gefeliciteerd!
Eindstand 2012
1. Remke Postma
130 ptn
2. Esther Verdonk
118 ptn
3. Stefan Jans
106 ptn
Kwartaalprijzen
Een tegoedbon van 25 euro.
Hoofdprijs
Een tegoedbon van 50 euro.

OPLOSSINGEN 2012-4
Zie website www.vovklict.nl

BREINBREKER 2013-1

Breinbreker 2013-1/ 1 (4 punten)
Ko de Kraker (hij bestaat echt! Zie: http://
goo.gl/OgxTD) is bij de MIVD inlichtingen van hun informant in het Midden-Oosten aan het analyseren. Hij vindt het leuk
werk, maar was liever archeoloog. Vooral de
hiëroglyfen die hij op vakantie in Egypte zag
hebben zijn interesse. Zijn hart maakt dan
ook een sprongetje als hij onderstaande reeks
tegenkomt. Hij heeft het gevoel de tekens
eerder te hebben gezien. Wat is het volgende teken in de reeks?

Breinbreker 2013-1/ 2 (5 punten)
Tijdens een internationale missie met 4 nationaliteiten is sergeant-majoor Witjes kwartiermaker. De betrokken landen leven al
jaren op gespannen voet met elkaar. Om de
missie niet met een valse start te laten beginnen doet hij zijn uiterste best de voorzieningen op de compound eerlijk te verdelen in
vier zones.
Hij hanteert de volgende regels: in elke
zone staat een steekmast, elke zone is gelijkvormig, elke zone heeft eenzelfde oppervlakte en de vier zones omvatten de gehele

compound. Hoe heeft de sergeant-majoor
de compound ingericht als de grenzen van
de zones op de afgebeelde lijnen liggen?
Breinbreker 2013-1/ 3 (4 punten)
Sergeant Kilt en zijn korporaal local support
& installation worden voor 4 maanden met
een M-fregat meegestuurd dat jaagt op piraten. Bij wijze van experiment is een Titaannetwerk op het schip uitgerold. Kilt en zijn
korporaal maken de bemanning wegwijs op
de beschikbare applicaties.
Als hij eenmaal terug in Nederland een
dienstreis wil invoeren merkt hij dat zijn
Mulan-wachtwoord het niet meer doet.
Plotseling herinnert hij zich dat je wachtwoord bij inactiviteit na 8 weken automatisch worden gereset. Hij belt daarom met
de Service Desk Defensie (SDD) en zegt dat
zijn wachtwoord ongeldig is. De SDD-medewerkster beaamt dat en zegt dat zijn inlogcode onveilig is. Het geresette wachtwoord bestaat volgens haar uit evenveel
tekens, maar verschilt op drie plekken met
zijn oorspronkelijke wachtwoord. Hoe moet
de sergeant inloggen?
Breinbreker 2013-1/ 4 (4 punten + 3
voor de uitleg)
Ko de Kraker is dol op getallen en letters.
Deze interesses ontmoeten elkaar in de volgende schitterende reeks: 83190245??. Kun
jij achterhalen wat er op de plaats van de
vraagtekens hoort te staan?

INSTUREN OPLOSSINGEN 2013

Stuur uw antwoorden naar Remke Postma:
Breinbreker@post.ma
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