
Hints voor de Eindejaarspuzzel Belgische Defensie 2022.

Soms bevat de opgave een tip naar de werkwijze. Deze hints zijn vercijferd met Semafoor.
U kan ze uitwerken. Maar er is ook een simpele manier: u kan de hints die u wilt zien kopiëren
en plakken naar een tekstverwerker. Dan verschijnt de tekst die u gekopieerd heeft.

1.

a. Gebruik simpele tekst manipulaties

b. De kleur is de sleutel

c. Autokey Vigenere

d. Gronsfeld Pi

2. schaakstukken

3.

a. cijferpaar trapezium driehoek

b. wissel coordinaten

c. T negen

4. T negen en oude telefoon met een draaischijf

5. Voor elke figuur is er precies een

andere mogelijkheid om de stukken te leggen

6. endurance

7. werk uit zoals een Rubik kubus

8. Volg de Ewegen. Start in Oostende.

Vormt letters op map

9. T negen macht maal plus min deel

10. binair komma volgorde

11. RongoRongo Ossendraaischrift

12. Het formaat van de huizen samen met

het geveltype geeft de code die u nodig

heeft.

13.

a. Tekst op de buitenkant van de driehoek.

In deze opgave is er nog een fout geslopen.

b. Knip uit en vouw op de lijnen

14.
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a. bekende dieren Im down to earth

b. excel functies

15.

a. alfabet afstanden

b. er zijn maar tien plus zesentwintig

mogelijke vormen

16. Bacon van de puntjes op grote symbolen

Inuktitut

17. welke letter is de top van deelpiramides

die je vormt met lettercoordinaten als

basis

18.

a. Fourier amplitudes

b. vijfentwintig keer Polybius

19. coordinaten maken.

20. LZW

21. splitsen ogen mond extra

22. letterwaardes werden verdubbeld

23. Polybius met muzieknoten boven en

onder

24.

a. per drie vakjes negen AI negenJR

en acht SZ letters.

b. Doe hetzelfde met drie gele vakjes

waarbij er telkens maar een juist is.

25. Een groot gedeelte van de tekst is

al te lezen door telkens van baan te

wisselen.

26.

a. Dit is geen kubus maar een andere

puzzel.
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b. Er ontbreekt dit keer een andere

letter.

c. Leg het vorige antwoord als alfabet

sleutel met de getallen op het eind over

de puzzelstukjes.

d. Bij het ontcijferen zie je eerst

alleen een naam we hopen dat u de rest

kan afmaken.

e. Je krijgt hier niet direct tekst te

zien

f. De vorige deelvraag geeft twee antwoorden

als sleutel maar ook een getallensleutel

die we op het dak en langs het gebouw

hebben gelegd.

g. Deze werkt hetzelfde maar we hebben

hier nieuwe tekstsleutels en de tekst

begint met een of meerdere spaties.

h. Het antwoord van de vorige deelvraag

komt op de roze cirkels. De twisterstippen

verwijzen naar de vier sleutels die je

bij e en f hebt gevonden.
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