
           A   4 7  12     

         B  6   4        

       C   7   6 8        

         D    7  2 1      

        E   12  7  14  8     

        F   12           

      G  10  6    6        

      H 5      10     4    

          I 7           

      J  10  6    6        

          K    14  1 13     

    L  10   6    6     1    

       M    13   5  3      

         N  1   9 1       

   O   2 14 11 2    12         

      P    12   9         

      Q     1  9    2     

        R  5    3        

     S    1 2     11       

     T   12  13       4     

      U  2   6    9 1      

      V   7  6   9        

W   7   7  1  11            

       X  12      12       

  Y    12  8 8      2       

      Z   3 7            
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COMPUTABLE 
KERSTPUZZEL 2017 
‘VAN A TOT Z’

Wat viel op aan 2017: natuurlijk, de gebruikelijk ict-ellende bij de 
rijksoverheid, zoals het mislukken van de Basisregistratie Personen 
(BRP) en de problemen bij de Belastingdienst. Even leek het er 
op dat er dan ook een apart ministerie van ICT zou komen onder 
het kabinet Rutte III. Maar uiteindelijk is toch besloten de ict-
portefeuille onder te brengen bij de ministeries van BZK en EZK.  
Wat verder op ict-vlak in het oog sprong in 2017 waren de talloze 
ict-beveiligingsincidenten. Haast elke week berichtten 
de landelijke media over lekken, datadiefstallen 
en ergere cybercrimegevallen. Ook de groeiende 
aandacht voor blockchaintechnologie, kunstmatige 
intelligentie, robotisering en het bitcoin-fenomeen 
viel op. Terugkerend waren ook de diverse berichten 
over het tekort aan ict-personeel, al is dit een 
probleem waar al jarenlang over wordt geklaagd. 

In deze Computable Kerstpuzzel 2017 ‘Van A tot Z’ komt het jaar 
nog een keer langs in de vorm van 26 cryptische omschrijvingen 
over bedrijven, instellingen, personen, zaken en ontwikkelingen die 
in het nieuws zijn geweest.
Aan u, puzzelaar, de opdracht om dit alfabet te ontcijferen en 
bij iedere letter het juiste antwoord te vinden. De website van 
Computable biedt daarbij zeker uitkomst.

A. Prosilic vs. Kadaster (ACM), Politie vs. Microsoft (recht-
bank), HP vs. 123inkt.nl (gerechtshof), Google vs. Europese 
Commissie (antitrust-autoriteiten), SVB vs. Capgemini 
(arbitragezaak) of Ondernemingsraad Uniface vs Marlin 
(Ondernemingskamer) 
B. Maritieme dienstverlener die het schip in ging
C. Hippe manier van samenwerking
D. Beierse stad die weer op slot gaat
E.   Dominante investeerder slokt nu ook Duitse softwarebe-

drijven op
F. Prijswinnend smeermiddel voor datacenters 
G. Icoon met pech (1970-2017) 
H.  Waar een skelettransplantatie uiteindelijk toe heeft geleid
I.  Een van de opvolgers van de cio 
J. Fysieke retro-omgeving voor computergames 
K. Bitcoin-hype lijkt op dit fenomeen uit de 17de eeuw
L.   Organisatie werft vanwege GDPR/AVG meer personeel 

om déze rol goed te spelen  
M. Heeft deze verkiezingstool wel recht van spreken?
N.  Hiermee maakt legendarische Scandinavische software-

ondernemer comeback
O. Kunstmatige intelligentie die patronen herkent 
P. Kwam Computable Café (on)veilig maken
Q. Asjemenou, wat sleept dit ICT-bedrijf in de wacht? 
R. Omstreden regulering voor slepend gedrag
S. Gemeente die geen voedselgebrek heeft door ICT 
T. Deze apparaten registreren dom
U. Enige zoon moet de bak in
V. Toekan zoekt hulp om deuren te openen 
W. CSC + HPE (ES)/EDS = ... 
X. Deze minimoeder helpt kinderen programmeren 
Y. Bij deze Willie Wortel ging het lampje uit
Z.  Minimaal programmeren voor nieuwe apps

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.

Stuur de oplossing via de website van Computable 
(www.computable.nl/kerstpuzzel) voor 15 januari 
2018 naar de redactie. Deelnemers met het juiste 
antwoord maken kans op één van de mooie prijzen.
Veel plezier met puzzelen en succes!


