Puzzelen
Het is heel raar misschien, maar sinds ik af en toe een hersenspinseltje schrijf, zoek ik in
alle bladen die ik in handen krijg, eerst naar de column. De schrijvers(sters) die dat
wekelijks (soms dagelijks) voor elkaar krijgen hebben blijkbaar een onuitputtelijke
inspiratiebron.En mijn grote bewondering.
Toegegeven, soms staat er een heleboel flauwe kul in. Maar dat vind ik in die van mij
ook. …………………………………………. ( op de stippeltjes kunt u uw reactie kwijt )
Nu had ik, na veel nadenken, eindelijk weer eens een onderwerp bedacht, sla ik zo’n
weekblad open en jawel hoor.. MIJN onderwerp was al uitvoerig beschreven.. “Dat pik ik niet” was m’n
eerste reactie, maar zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt IMMERS over het zelfde onderwerp heel wat
verschillende verhaaltjes schrijven.
“Verslaving’ stond er boven genoemde column, dus staat er boven mijn hersenspinsel “Puzzelen’.
En daar gaat het dan ook over. Puzzelen…het werkt verslavend…… het kost zeeën van uw kostbare vrije
tijd. Dat geldt natuurlijk ook voor legpuzzels, maar die bedoel ik niet. Doorlopers en vooral sudoku’s
hebben mijn hart gestolen. In onze onvolprezen PZC staat iedere zaterdag zelfs een sudokukwintet.
Oplossen en dan insturen d.m.v. een e-mailtje. Makkelijk toch?
Maar helaas! Ik moet nu schrijven “stond“ een sudokukwintet en de oplossing
insturen via e-mail gaat ook niet meer. Nu kun je alleen nog per telefoon een
oplossing insturen (0.35 cent per gesprek)
Voor een krant die prat gaat op het meedoen met het digitale gebeuren een beetje
vreemde wijziging.
Ietsje terug in de tijd lijkt het mij, maar misschien is het idee wel al puzzelend
(om de begroting sluitend te krijgen) tot stand gekomen.
U weet van mij dat ik een damesblad lees (zie het spinseltje van 1 juni 2009).
Daar staan ook puzzels in, maar eerlijk gezegd kosten die mij veel minder tijd om op te lossen. Insturen
voor het “goede doel” met bijplakken van postzegels of d.m.v. een belletje met een 0900 nr.. Ja, dan
moeten de puzzels niet al te moeilijk zijn anders komt er geen cent binnen.
Maar nu iets anders!! Puzzels oplossen is één, maar zelf een opgave maken…dat is andere koek.
Een kruiswoordpuzzel of een doorloper zou, met enige moeite, misschien nog wel lukken maar
weet u hoeveel invulmogelijkheden er zijn voor die 81 hokjes van een sudoku? U moet me maar
verbeteren als het niet goed is, maar ik dacht van 9 tot de macht 81. Hoeveel cijfers moeten er minimaal
gegeven zijn om de sudoku op te kunnen lossen? En hoe is de verdeling van de cijfers over de 9
vierkanten van 3x3? Als je zelf zo’n opgave wilt maken moet je dat wel weten dunkt mij.
Misschien kunt u mij helpen?
Soms is het lastig als je zo nieuwsgierig bent als ik. Zoeken, zoeken en nog eens
zoeken. M’n vader zei vroeger tegen mij “je mag gerust nieuwsgierig zijn, anders
leer je niks” Hij zei nog wel meer dingen die ik nog weet zoals “gauw en goed zijn
twee dingen”. Gek eigenlijk, dat zulke dingen nog in het geheugen zitten na ruim
60 jaar. Wellicht kent u er ook een paar van vroeger. Ik zou zeggen ..geef ze door.
Misschien iets voor in Bij de Tijd! Dus misschien hoor ik nog van u?
Hersentraining is zeer belangrijk zegt iedereen..dus aan de slag!
Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Hermandad
PS. Op de stippellijn kunt u nog steeds uw reactie kwijt.

