
COMPUTABLE 
KERSTPUZZEL 2022
‘VAN A TOT Z’ A. Rekencentra lopen hier warm voor

B. Gerard Sanderink vond in deze kamer zijn...
C. Deze it-ondernemer kreeg een oeuvreprijs
D.  Hoogstwaarschijnlijk tragische dood van deze 

cyberexpert
E. Heeft deze programmeertaal rust nodig?
F. Digitaal-vertrouwenscentrum moet dit verhogen
G. Deze apparaten weigeren powermanagement
H. Franse automatiseerder met chagrijn
I. Historische petitie vakbonden voor...
J. Rijke Fortuna Sittard-supporter
K. Deze vrouw houdt de hand niet op de e-knip
L. Onderging cyberaanval knarsetandend
M. In deze arrogante wolk zijn data wel veilig
N. Futuristisch icoon uit de Lichtstad
O. Database-wetenschapper (1953-2022)
P. Waakhond blaft tegen deze zorg-klem
Q. Vijl in taart via eMates lukt niet meer voor hen
R.  Mede-grondlegger (1939-2022) van telecomconcern 
S.  Oekraïense blogger schreef over de (cyber)oorlog 

met Rusland
T.  Deze NFT-plakker kun je wel om een boodschap 

sturen
U. Nieuwe naam eigenaar beste tekstverwerker ooit
V. Aandachtsjunk met blauw vinkje
W. Internet in 3d
X.  Gezondheidsdiensten voelen zich niet gebonden 

aan...
Y.  Leidinggevenden hebben moeite met deze 

mengvorm
Z.  4NG - TheFactor.e (1ste kwartaal), Bechtle - PQR 

(2de kwartaal), IFS - Ultimo (3de kwartaal) en 
Rapid Circle - Seven Sigma Business Solutions 
(4de kwartaal): dit adviesbureau plaatst ze met 
Computable steeds in een breder kader

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: er zijn in te vullen woorden 
met koppelstreepjes die ook in de puzzel in een 
hokje ingevuld moeten worden.    

Puzzeldiagram 

      A  1  1  6  4                

             B     4 2           

              C  9   9  4         

         D 1   7   1 12  6           

           E   2    2 14           

         F  5   4    4  1 1 4        

            G    7  7 4  7 4        

             H 1  11              

           I 8  10   1             

        J   8     5    8          

K  2    13  
 

4  3   6     2            

     L   2      12   13   2     4 2    

        M   7 3 7     7     9       

           N   11  14 11             

          O  1     10      13       

            P 3 7     2   10  8      

              Q   9   8    4 9     

             R    9 8            

             S     8 8   8    5    

            T  2   5   11   1       

            U    14 9             

         V  2   12   10             

       W 12   1 3                  

    X    9   9  9 3                

      Y 6    8     4 10             

             Z   8              
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Het lijkt alweer lang geleden, de coronapandemie en 
de lockdown. Toch was het pas in maart van dit jaar dat 
alle beperkingen werden opgeheven. Gelukkig mochten 
we daarna weer op pad en stonden al snel de eerste 
bijeenkomsten en beurzen op de agenda, zoals de 
TBX-vakbeurs waarop Computable een prominente 
rol speelde. Wat niet wegneemt dat de online-
ontmoeting een blijvertje is geworden in 2022. 

Ook terugkerend in dit jaar: de perikelen rond 
automatiseerder Centric en zijn topman Gerard 
Sanderink. De kranten stonden er bol van en er werden naast een 
boek zelfs podcasts uitgezonden over de strapatsen van deze 
onpeilbare bestuurder.

Verder kwamen er weer de nodige cybersecurity-vraagstukken 
voorbij, net als onder meer de Europese zorgen over Big Tech, 
(natuurlijk) mislukte ict-projecten, toch nog veel overnames, 
duurzaamheids-issues, de oorlog in Oekraïne, overheidskeuzes, 
technologische ontwikkelingen en innovaties, en de arbeidsmarkt 
en het behoud van koopkracht vanwege de hoge inflatie. En over 
alles werd getweet, of toch niet?

In deze Computable Kerstpuzzel 2022 ‘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 9 januari 2023 naar de redactie. 
Deelnemers met het juiste antwoord maken kans op een van de 
mooie prijzen.

Veel plezier met puzzelen en succes!


