
Op 21 september 1968, vijftig jaar geleden, verscheen het allereerste officiële 
nummer van ict-vakblad Computable. Tijdens de vakbeurzen Infosecurity.

nl  en Data & Cloud Expo 2018 staan wij uitgebreid stil bij ons gouden 
jubileum. Kom langs in ons eigen Computable Café, neem een kijkje in het 

Computable Future Lab of bezoek de expositie Quantum Computing powered 
by Computable.

En dan is er ook nog voor alle beursbezoekers en trouwe lezers de Computable 
Jubileumpuzzel. Alle gezochte antwoorden hebben te maken met Computable, 
zowel uit een ver verleden en recentere tijden als vandaag de dag. De website 
van Computable biedt daarbij zeker uitkomst. De gezochte oplossing verwijst 

naar twee belangrijke namen uit onze rijke geschiedenis.

Stuur de eindoplossing via Computable.nl/jubileumpuzzel vóór  
12 november 2018 naar de redactie. Deelnemers met het juiste antwoord 

maken kans op één van de mooie prijzen.

Veel plezier met puzzelen en succes!

DE PRIJZEN
• VR-laser gamen bij The VR Room  

voor acht personen

• Eenmalig gasthoofdredacteurschap 
van Computable Magazine

• Boek: ‘Computerpioniers. Het begin 
van het computertijdperk in Nederland’ 
van Gerard Alberts en Bas van Vlijmen

• Boek: ‘Mijn leven als entrepreneur, 
Winst door verlies’ (in eigen beheer): 

autobiografie van Jan Baan

• Het it-beheerders-kaartspel

Zet de antwoorden zonder spaties in de bijbehorende balkjes 
in het diagram van de Filippine. Wanneer een antwoord een 
specifiek leesteken bevat, dient dit ook in een eigen hokje 
ingevuld te worden. Vakjes met eenzelfde cijfer krijgen in 
de puzzel dezelfde letter. Na correct invullen verschijnt in de 
gekleurde kolom van boven naar beneden de eindoplossing.

De cryptische omschrijvingen:
A Nederlandse ict’er van het millennium
B Bestemming van populaire chartervluchten
C Computerhistoricus
D Gevaarlijke gast op Infosecurity 2017
E Nieuw leven als magazinespecial voor beroemde gids
F Platform met toekomst
G Vermaarde Microsoft-criticaster
H Apocriefe naamgever
I Hiermee liep de redactie in 1996 voorop
J De it-baas van dit bedrijf wordt in de bloemetjes gezet
K Allereerste beurs vond ook plaats in de Jaarbeurs
L Beruchte ict-overheids-criticaster
M Hoog bezoek in nulnummer voor eerste P 1100-computer
N Uitgereikt in beurscafé.


