
Aangenaam
Mijn naam is Tineke en ik ben vanaf 
het prille begin redactiemede-
werker van PuzzelBrein. Ik houd me 
vooral bezig met: het samenstellen 
van dit blad; het beheren van 
de redactiemailbox; het onder-
houden van de contacten met de 
sponsoren; het beheren van de 
prijzen (inkoop, voorraadbeheer, 
verzending etc…) en ook gaan er 
nog wat uren zitten in de fi nanciële 
administratie. Alles bij elkaar een 
leuke mix van werkzaamheden. 
Toen mijn AOW-leeftijd naderde, 
kwam de vraag op tafel of ik daarna 
nog verder wilde. Daar hoefde ik 
niet lang over na te denken. Ik werk 
inmiddels niet meer fulltime, maar 
een leven zonder mijn werk kan ik 
me voorlopig nog niet voorstellen. 

Mijn vader in zijn rookstoel
Mijn eerste herinnering aan 
puzzelen gaat terug naar mijn 
kindertijd. Ik zie mijn vader nog 
zitten in zijn rookstoel, met zijn 
puzzelboek in zijn een hand; zijn 
potlood in zijn andere hand; rechts 
in de krantenbak het puzzel-
woordenboek, en op de leuning 
zijn gum. Hij maakte het liefste 
Kruiswoordpuzzels. 
Voor mijzelf begon het een jaar of 
twintig geleden. Ik maakte toen 
mijn eerste Sudoku en was meteen 
verkocht. Ik vond het toen ook al 
heerlijk om voor het slapen gaan 
nog even een Sudoku te maken 
en wat baalde ik als ik de puzzel 
niet kon oplossen, maar toch echt 
aan mijn nachtrust moest denken. 
Groot was de euforie als ik dan 
op een later tijdstip de puzzel 
weer oppakte, dat éne cijfer had 

gevonden en de rest van de puzzel 
in één keer kon oplossen. Voor 
mij kan de Sudoku niet moeilijk 
genoeg zijn. Er zijn ook puzzels 
waar ik me niet aan waag. Dat 
zijn bijvoorbeeld de Binairo en de 
Logikwis. Soms als ik tijd over heb 
probeer ik me erin te verdiepen, 
maar dan word ik toch ongeduldig 
en neem er de tijd niet voor. 
Misschien komt dat nog als ik echt 
met pensioen ga. 

Rembrandt inademen
Tot dan besteed ik mijn overige vrije 
tijd liever aan fi etsen, wandelen en 
steden bezoeken. Mijn favoriete 
stad is Amsterdam. Als ik er ben ga 
ik altijd even bij Het Rijksmuseum 
naar binnen om Rembrandt ‘in te 
ademen’. Iets wat ik ook graag in 
Den Haag in het Mauritshuis doe. Ik 
weet nog dat ik daar voor de eerste 
keer ‘oog-in-oog’ kwam te staan 
met een zelfportret van Rembrandt 
dat me de adem ontnam, zomaar 
vanuit het niets!  Ook in de tuin 
werken is een grote hobby van mij. 
In de herfst verzamel ik het zaad uit 
de bloemen. In het voorjaar is er 
geen plekje meer vrij in de keuken, 

waar ik alle zaailingen heb staan 
die ik dan ook nog moet verpoten 
voordat ze naar buiten kunnen. Als 
ik nog tijd over heb, vermaak ik me 
binnenshuis met koken, legpuzzels 
maken, lezen, en mijn nieuwste 
hobby bridgen. Als er nog mensen 
zijn die een hobby zoeken kan ik 
deze zeker aanraden.

Prijswinnaars bellen
Het afgelopen jaar waren de 
mogelijkheden om te bridgen of om 
steden te bezoeken helaas beperkt. 
Des te fi jner dat ze me nog iedere 
dag nodig hebben op de redactie 
van PuzzelBrein. Eén van de leukste 
werkzaamheden is wel het bellen 
van de jaarprijs winnaar. Helaas 
komt dat normaal gesproken maar 
vier keer per jaar voor. Zo’n gesprek 
gaat als volgt: Ik stel mezelf voor en 
raad de winnaar aan om er even 
een stoel bij te pakken omdat ik 
leuk nieuws heb betreff ende een 
jaarprijs. Soms zijn winnaars zo 
verbouwereerd dat er nauwelijks 
een gesprek is. Met anderen zit ik 
langer aan de telefoon. Ik heb altijd 
een bevestigingsmail klaarstaan, die 
ik meteen na het gesprek verstuur 

zodat de winnaar weet dat het geen 
grapje was en alles nog even rustig 
kan nalezen. Bijna altijd komt er 
snel daarna een vrolijke mail terug. 
Als de prijs verzilverd is, ontvangen 
we ook vaak nog foto’s of een 
verslag. Bijvoorbeeld bij de reis door 
Amerika, of de voor en na foto’s van 
de tuinmetamorfose. 

De puzzels
Omdat ik de redactiemailbox 
beheer komen vragen over de 
puzzels en opmerkingen over het 
blad altijd bij mij terecht. Als de 
tijd het toelaat kan ik zomaar wat 
langer een gesprek voeren en dan 
merk hoe blij de mensen zijn met 
PuzzelBrein. De variatie spreekt veel 
mensen aan en het gebeurt dat 
een puzzel die ze eerst te moeilijk 
vinden, later met de oplossing 
ernaast nog eens gemaakt wordt en 
het daarna in het lijstje met favo-
rieten komt te staan. 
De reacties komen van jong en oud. 
Het is zo leuk om te lezen dat groot-
ouders hun kleinkinderen enthou-
siast maken voor bijvoorbeeld een 
Woordzoeker.  Wat ik ook mooi 
vond was dat iemand me schreef 
dat ze de Woordzoekers bewaarde 
voor haar buitenlandse vriend, 
zodat hij daarmee de Nederlandse 
taal kon leren. 
Natuurlijk komen er ook inhoude-
lijke vragen over puzzels. Soms zit 
een puzzelaar zo vast dat ik ze wat 
extra uitleg geef, waarna ze meestal 
wel weer verder kunnen. Het komt 
ook voor dat iemand schrijft dat er 
een fout in de puzzel staat. Ik ga 
dan meteen op onderzoek uit en 
als ik er zelf niet uitkom, overleg ik 
met de puzzelmakers. Meestal blijkt 
dan gelukkig dat er geen fout in de 
puzzel zat. Hoewel het natuurlijk 
mensenwerk blijft, doen we er alles 

aan om zoiets te voorkomen. Zo 
zijn er meerdere controlerondes 
bij de puzzelmakers en voordat het 
blad gedrukt wordt maak ik zelf 
ook nog eens alle puzzels (met de 
oplossingen ernaast). Daardoor is 
het voor mij ook makkelijker om 
later inhoudelijke vragen te beant-
woorden.
De eerste keer dat in de Zweedse 
Vice Versa puzzel onder ogen kreeg 
moest ik wel even slikken. Ik dacht 
dat er helemaal niets van klopte. 
Tot ik erachter kwam dat deze 
puzzel anders was dan de gewone 
Zweedse puzzel en sommige 
woorden van achter naar voren 
ingevuld moesten worden. Dat 
stond er duidelijk bij in de uitleg, 
maar die had ik niet goed gelezen. 

Tips
•  Het zal u dan ook niet verbazen 

dat mijn eerste tip aan u is om –als 
u er niet uitkomt- eerst de uitleg 
nog een keer goed te lezen. 

•  Mijn tweede tip is om de puzzel 
gewoon even weg te leggen. Na 
een paar uur heeft u een frisse 
blik en vaak ziet u dan wèl wat de 
oplossing moet zijn. 

•  Mijn derde tip is om hulp te 
vragen aan iemand anders. 
Het leukste is als die persoon 
ook geabonneerd is op de 
PuzzelBrein. Zo kunt u elkaar 
helpen. 

En als u er dan ècht niet 
uitkomt, dan kunt u altijd mij 
nog een mailtje sturen via 
redactie@puzzelbrein.nl
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