
COMPUTABLE 
KERSTPUZZEL 2021
‘VAN A TOT Z’

A Cyberaanval legde deze familie het zwijgen op
B Optische supercomputer
C Item in menig verkiezingsprogramma
D Paniek om jouw lek
E Een kwantum fata morgana
F Beladen onderdeel in de CoronaCheck-app
G Nieuw honk van Afas
H Bodem-app zorgt voor reuring
I Slimme postzegels
J Zeeuwse kern voor servers
K  ‘Héél Nederland? Nee, een kleine nederzetting 

bleef moedig weerstand bieden…’
L Lichtend voorbeeld in de ict
M Verwant aan Big Blue
N  Vermoorde misdaadjournalist stond ook bekend 

als…
O Moet Big Tech in toom houden
P  3D Hubs - Protolabs, Avantage - Ricoh, Unit4 - TA/

Partners, Thinkwise - Hoge Dennen/Arches, Metri 
-IDC, Exin - SIG, Zylab - Ipro, Sqills -Siemens, Isah 
- Bregal…

Q Spin in het web van de Brexit-logistiek
R It-entrepreneur (1942-2021)
S  Heeft deze database belang bij deze uitspraak? 
T Covid-19 beperkt halfgeleiders
U Nieuwe ict-vakbeurs
V Toch niet het braafste jongetje van de klas
W Studenten piepen om proctoring
X Opperste trap van procesautomatisering
Y Meer dan een boekenuitleen
Z  Ook deze organisatie houdt een slag om de ARM

Zet de antwoorden zonder spaties in het 
bijbehorende balkje in het diagram van de Filippine. 
Vakjes met eenzelfde cijfer krijgen in de puzzel 
dezelfde letter. Na correct invullen verschijnt in 
de gekleurde kolom van boven naar beneden de 
eindoplossing. Let op: Vier in te vullen woorden 
bevatten koppelstreepjes.    

Zitten we toch wéér in een lockdown! Dat was toch 
niet de bedoeling, zoals ons zo’n jaar geleden werd 
voorgespiegeld. Maar goed, we zullen er ons wel 
door heen slaan, inmiddels ruim een jaar gewend aan 
thuiswerken, videoconferencing en coronatools. In de ict-
sector lijkt Covid-19 zelfs in 2021 een tikkeltje  
minder prominent te zijn geworden.

Want, het afgelopen jaar stond toch wel erg vaak in het 
teken van ransomware en allerhande beveiligingslekken. 
Terwijl de roep om clouddiensten allengs luider werd, 
net als de kritiek op de  ‘hyperleveranciers’, vanuit onder 
meer de Europese Unie. En dan waren er ook nog allerlei 
‘supply chain’-problemen en wisten de investeerders 
hun overnamehonger nauwelijks te stillen. Verder viel er 
genoeg te genieten op innovatievlak en ontstond er weer 
de nodige ophef. Saai is het nooit in ict-land.

In deze Computable Kerstpuzzel 2021 ‘Van A tot Z’ 
komt dit ict-jaar nog een keer langs in de vorm 
van 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 alle 26 
letters het juiste antwoord te vinden. De website van 
Computable biedt daarbij zeker uitkomst.

Stuur de oplossing via de website van Computable  
(www.computable.nl/kerstpuzzel) voor 10 januari 2022 
naar de redactie. Deelnemers met het juiste antwoord 
maken kans op een van de mooie prijzen.

Veel plezier met puzzelen en succes!
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     6     9 11      4            
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  11         6  14     8   12 10    5       

   Z      12 10      13    1  15            

                                                                                      Ruiterpuzzel 


