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Ik volgde mijn passie
In dit eerste jubileumnummer wil
ik graag mezelf voorstellen en ook
wat schrijven over de achtergrond
van PuzzelBrein. Laat ik bij mezelf
beginnen. Toen een kleine dertig
jaar geleden het einde van mijn
middelbareschooltijd in zicht kwam,
dacht ik niet echt ver vooruit. Nu
mijn dochters op datzelfde punt
in hun leven staan, adviseer ik ze
om niet alleen te kijken naar wat ze
leuk vinden en waar ze goed in zijn,
maar om ook in te schatten wat
voor werk ze later willen doen en
van daaruit een opleiding te kiezen.
Ik dacht destijds alleen maar aan
mijn passie voor lezen en schrijven
en vond het logisch om een studie te
kiezen die aansloot op die passie. ‘Die
droombaan komt dan vanzelf wel’,
antwoordde ik als mensen ernaar
vroegen. Het werd dus Algemene

Het eerste puzzelblad
Daar viel veel op zijn plek. Mijn
belangrijkste taak werd het ontwikkelen en daarna vierwekelijks
produceren van het blad. Eindelijk
kon ik mijn passie voor schrijven
combineren met mijn drang om
te organiseren. Het begin viel niet
mee. Na de ontwikkelings- en
testfase kwam het eerste nummer
uit en net in die periode startte ook
de kredietcrisis. Mensen hadden
minder te besteden en dat merkte
het bedrijf doordat het klantenbestand minder snel groeide dan

“NA DE SCHRIK REALISEERDE IK
ME DAT DIT DE KANS VAN MIJN
LEVEN WAS.”
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Die problemen werden uiteindekon in principe weer verder, maar
de eigenaar gaf toch aan dat hij

“ZOLANG ONZE LEZERS
GENIETEN, GAAN WIJ ER
HEEL GRAAG NOG MINIMAAL
12,5 JAAR MEE DOOR!”

door al die ontwikkelingen en ook

Letteren aan de Universiteit van
Utrecht. Een heerlijke studie met
leuke onderwerpen over de Nederlandse taal en communicatie. Het
voelde als een vierjarige vakantie.
De jaren erna heb ik zeker wel
proﬁjt gehad van mijn opleiding,
maar ik merkte toen dat ik me ook
goed voelde in regelfuncties waarbij
ik kon presteren en liefst ook nog
eindverantwoordelijke kon zijn.
Een bedrijfskundige opleiding was
achteraf gezien wellicht ook geen
verkeerde keuze geweest. Maar
ik ging gewoon aan de slag en dat
wat ik in mijn opleiding niet geleerd
had, leerde ik in de praktijk. Na een
paar interessante banen kwam
ik terecht bij editie enigma, de
voorloper van PuzzelBrein.

problemen met de toezichthouder.
lijk wel opgelost, dus het bedrijf

IN DE RUBRIEK THEETIJD LEGDEN WE ELKE MAAND EEN
AANTAL VRAGEN VOOR AAN EEN ABONNEE. DEZE EN
KOMENDE MAANDEN DOEN WE HET ANDERS. WE GAAN
ONSZELF AAN U VOORSTELLEN. DAN HEEFT U OOK EENS
EEN IDEE, WIE ER ACHTER UW FAVORIETE PUZZELMAGAZINE ZIT. DEZE EDITIE MAAKT U KENNIS MET ROWI VAN
DEN NIEUWENHOF.
Aangenaam
Mijn naam is Rowi van den
Nieuwenhof en ik ben de eigenaar
van Roniko BV, de uitgever van
PuzzelBrein. Ons blad wordt
gemaakt door een hecht team van
mensen die bijna allemaal aan de
wieg van ons puzzelblad hebben
gestaan. Met één van hen (Tineke
van den Akker) maakt u in nummer
drie kennis, want dan staat op deze
plek haar verhaal.

kwam het bedrijf zelfs in de

vanwege zijn leeftijd er op termijn

niceerden: er bleven klachten

voor vader. Voor de volwassen

mee wilde stoppen.

bestaan. Weliswaar niet veel, maar

kinderen zijn de sudoku’s en de

iedere klacht is er één teveel. Op

quizpuzzels gereserveerd en de

Toen werd ik de uitgever

dat moment besloot ik dan ook dat

kinderpuzzels zijn natuurlijk voor

In eerste instantie schrok ik daar wel

ik alleen verder wilde als we een

de kleinkinderen. Soms levert

van, maar na een tijdje zag ik dat

andere manier konden vinden om

het verdelen problemen op en

dit de kans van mijn leven was. Ik

nieuwe abonnees te vinden.

kiezen mensen er zelfs voor om

zag namelijk nog volop kansen. Dus

gehoopt. Stoppen was echter
geen optie, want de eigenaar had
inmiddels al ﬂink geïnvesteerd, dus
we maakten het blad nog mooier
en nog leuker en we gaven niet op.
Onze inspanningen werden
beloond: na een tijdje hadden we
een redelijk klantenbestand en het
allerbelangrijkste was dat het blad
volgens hen een schot in de roos
was. De lezers waren erg blij met
de combinatie van verschillende
puzzels met een winkans in het
jasje van een magazine. En iedere
keer als er een nieuw blad de band
afrolde was iedereen apetrots. Het
was een tijd waarin ik wederom
veel leerde. Heel veel leuke dingen,
maar ook minder leuke dingen.
Zo leerde ik ook dat als je een blad
via de telefoon wilt verkopen door
een origineel verkoopconcept, dat
niet door iedereen wordt gewaardeerd. Het aantal tevreden klanten
groeide weliswaar, maar er waren
ook klachten van mensen die
niet helemaal begrepen hoe het
concept werkte. Door die klachten

twee abonnementen op één adres

ik stelde voor dat ik de klanten zou

We hebben veel getest en uitein-

te pakken. En vaak ook puzzelen

overnemen en met een nieuwe titel

delijk vonden we begin 2019 een

mensen op afstand met elkaar. Dan

verder zou gaan. De oude eigenaar

leuke èn succesvolle manier om ons

wordt er via de telefoon of via social

was blij met die oplossing, want zo

blad te promoten. Daarbij mogen

media overlegd over een bepaalde

zouden zijn klanten toch nog een

geïnteresseerden zich inschrijven

puzzel en wordt op die manier een

puzzelblad blijven ontvangen. We

voor een gratis blad. Dus zonder dat

moeilijke puzzel toch opgelost.

maakten een overname-overeen-

er een abonnement aan vastzit en

komst en zo werd ik dus eigen baas.

zonder dat er verzendkosten betaald

Toekomst

Eindelijk waren echt al mijn dromen

hoeven te worden. Die vriende-

In een tijd waar papier verdwijnt

uitgekomen!

lijke en persoonlijke manier van

ten gunste van digitale uitgaven en

kennismaken wordt niet alleen zeer

waar alles sneller en oppervlakkiger

We gaven het blad een nieuwe look,

gewaardeerd, maar levert uiteindelijk

schijnt te moeten, blijft PuzzelBrein

verbeterden de klantcommunicatie,

ook nieuwe abonnees op! De oude

overeind staan. Waarom? Omdat

vonden een nieuw bedrijf dat de

methode zijn we gaan afbouwen

puzzelen vanaf papier toch eigenlijk

puzzels ging maken en plezierden

en sinds de zomer van 2020 komen

het ﬁjnste is. En omdat het heerlijk

niet alleen de oude klanten, maar

er alleen nog maar op deze nieuwe

is om je helemaal te verliezen in een

verwelkomden ook veel nieuwe

manier abonnees binnen.

moeilijke puzzel; hem vervolgens

puzzelaars. Met onze puzzelmakers

even weg te leggen en het later ook

gaat u de volgende editie kennis-

We genieten op de redactie van de

nog op te kunnen lossen. En omdat

maken. U kunt dan o.a. lezen hoe

reacties die we van u krijgen. Van

het stiekem best leuk is dat je ook

het voor hen was om voor het

de winnaars krijgen we natuurlijk

nog eens kans maakt op een prijs.

eerst in hun leven als puzzelmakers

veel leuke mails (en foto’s), maar

reacties terug te krijgen van de

we krijgen ook zomaar reacties.

Zolang onze lezers genieten van

mensen die hun puzzels oplosten.

Soms met vragen (waarom de

PuzzelBrein ga ik er heel graag

En hoe zij bepalen welke puzzels we

trekking niet een paar dagen later

nog minimaal 12,5 jaar mee door

gebruiken in het blad.

kan), soms met opmerkingen (over

en mijn team met mij. In die tijd

een nieuwe puzzelvariant) en vaak

gaan we niet stilzitten. We blijven

Alleen tevreden puzzelaars

met positieve ervaringen met

verbeteren en vernieuwen (zoals de

In het begin zetten we de oude

PuzzelBrein. Het valt me op dat er

nieuwe puzzels en nieuwe rubrieken

wervingsmethode voort, uiteraard

vaak in familie- en vriendenver-

in deze en de komende uitgaven)

aangepast aan de eisen van de

band gepuzzeld wordt. Moeder

en we blijven luisteren naar uw

toezichthouder. Maar we merkten

is dan bijvoorbeeld de abonne-

mening. Samen met u zorgen we

al snel dat het niet uitmaakte

menthouder en maakt de meeste

ervoor dat PuzzelBrein uw topblad

hoe duidelijk we alles commu-

puzzels, maar het cryptogram is

blijft.
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