VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Hier kan volop gepuzzeld worden
Op zondag 27 april 2008 laat Corry van Stiphout uit Erp haar verzameling puzzels zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Het is ooit eens begonnen met een paar schuifpuzzeltjes, maar in de loop der jaren is het niet bij schuifpuzzels alleen gebleven, want steeds meer andere bijzondere puzzels werden aan de verzameling toegevoegd.

Het begin
Wanneer de verzameling precies begonnen is, weet Corry niet meer. Puzzeltjes hebben altijd al een soort betovering
op haar gehad. Zelfs toen ze nog een
kind was. Toen ze eenmaal getrouwd
was, bezocht ze regelmatig rommelmarkten en dan is het natuurlijk ook wel
leuk als je een doel hebt. Als je iets kunt
zoeken op de rommelmarkt. Corry ging
al snel op zoek naar meer puzzeltjes.
Misschien is de verzameling ook wel begonnen met het schuifpuzzeltje wat ze
kreeg toen ze in de voorselectie zat van
AVRO’s Wie kent kwis. Iedereen in het
publiek kreeg toen als dank voor het
aanwezig zijn dit puzzeltje.

Nu verzamelt ze al zo’n 20 jaar allerlei
puzzeltjes en inmiddels is haar collectie
uitgegroeid tot ongeveer 1.300 exemplaren. Dit ondanks het feit dat ze zichzelf
niet echt fanatiek noemt in het verzamelen. Oké, ze gaat vaak naar rommelmarkten en als ze daar een leuk puzzeltje ziet liggen, dan neemt ze het mee,
ook al heeft ze het al, en zelfs ook al
heeft ze het al dubbel. Ze kende een
man uit Limburg en die had in kortere tijd
al meer dan 3.000 schuifpuzzels, maar
die schreef ook bedrijven aan, of ze een
schuifpuzzeltje van hun bedrijf naar hem
op wilden sturen en dat soort dingen.
Daar heeft Corry zich nooit mee bezig
gehouden. Ze koopt dus ook dubbele
schuifpuzzeltjes, want als ze de kans
krijgt, ruilt ze puzzeltjes met medeverzamelaars. Ze heeft zelfs al een aantal
puzzeltjes geruild met een Franse verzamelaarster. Ze heeft ook een eigen site van haar schuifpuzzels. Het adres is
http://groups.msn.com/schuifpuzzel/. Op
deze site staan ook een heleboel puzzeltjes die ze dubbel heeft, haar ruilmateriaal dus. Er staan ook foto’s op van de
keer dat ze haar verzameling tentoongesteld heeft in de bibliotheek van Erp.

In de zomer worden dus zoveel mogelijk
puzzeltjes gekocht en in de winter worden ze zoveel mogelijk opgelost. Dat
kan soms nog een behoorlijk probleem
zijn. Corry heeft ook een aantal schuifpuzzeltjes met een tekst erop en dan is
het altijd de vraag welke tekst moet er
komen te staan. Bij onderstaande puzzel
twijfelt ze nog altijd aan de juistheid van
de tekst en als de volgorde klopt, wat is
dan precies de bedoeling? Gaat het over
Wilhelmi en Gerrit of over Wilhelmien en
Gerrit? Overigens hebben de vrienden
van Corry ook een schuifpuzzeltje gemaakt voor haar 25-jarige bruiloft.
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Geschiedenis
Niemand weet meer precies wanneer de
e
1 schuifpuzzel werd uitgevonden, maar
in 1878 werd 1 schuifpuzzel echt een
rage. Het was een schuifpuzzel van 4x4
en de cijfers 1 t/m 15 moesten op de
juiste plaats worden gezet, door met de
blokjes te schuiven. De schuifpuzzel bestond toen al zeker 8 jaar. Sam Loyd
loofde een beloning uit van 1000 dollar
voor degene die zijn puzzel op zou lossen. De blokjes werden er echter bij het
vervaardigen van de puzzel verkeerd ingezet. De 15 en 14 werden omgedraaid.
Daardoor kon de puzzel niet opgelost
worden en de beloning werd dus nooit
geclaimd. Alleen als een schuifpuzzel op
de juiste manier in elkaar wordt gezet,
kan hij daarna door schuiven weer opgelost worden en niet als er blokjes omgewisseld worden.
Het oplossen van schuifpuzzels
Ik, Hannie, kreeg van mijn man met surprise ook nog een schuifpuzzel die gemaakt was van 16 cd-doosjes en daarin
een foto van mezelf. Mijn man en kinderen vonden dat het toen toch echt tijd
werd dat ik zelf ook leerde om een
schuifpuzzel op te lossen. Dat was me
nog nooit gelukt, ik had er het geduld
niet voor. De truc is dat je eerst moet
proberen uit te vinden waar het gat in de
puzzel moet komen. Eventueel puzzel je
eerst een stuk om te kijken hoe het
plaatje zou kunnen zijn. Dan begin je
met de rij te maken die het verst van het
gat af zit (1). Zo werk je steeds dichter
naar het gat toe (2). Bij de laatste 2 rijen
werk je juist weer in de andere richting
naar het gat toe. Dus je lost eerst de 2
blokjes van de niet opgeloste rijen op die
het verst van het gat afzitten(3). En dan
de blokjes die weer dichter bij het gat zitten (4). En toen lukte het zelfs mij.

Puzzel variaties
Zoals ik aan het begin van het verhaal
schreef bestaat de verzameling van Corry allang niet meer alleen uit schuifpuzzels. De puzzeltjes die hier boven staan
zijn erg eenvoudig, maar toch ook erg
leuk om te zien. Iedere puzzel heeft 8
blokjes die aan elkaar vastzitten, maar
die je steeds kunt draaien, zodat er weer
een andere voorstelling te zien is.

De hongaar Ernö Rubik bedacht in 1974
deze variatie op de schuifpuzzel in de
vorm van een kubus. Toen een Duitse
spellenmaker deze kubus begin jaren
´80 op de markt bracht werd deze puzzel
in korte tijd zeer populair. Er werden
zelfs wereldkampioenschappen gehouden. In 1982 werd een Amerikaan wereldkampioen, hij loste de puzzel op in
22,95 seconden. Inmiddels ligt het record zelfs al onder de 10 seconden. Deze puzzels bestaan er in allerlei variaties, zelfs als een bal of driehoekig. Corry heeft ook allerlei variaties in haar collectie zitten.
Dit blikje is ook
een variatie op de
schuifpuzzel.
Corry heeft diverse exemplaren in
haar collectie. Met
Mickey zoals hier
op de foto, maar
ook met een dinosaurus of Pepsi
afbeelding.

Corry heeft schuifpuzzels in allerlei vormen en formaten, de meeste hebben 9
of 16 schuifblokjes.

Ook deze ringenpuzzel is bedacht door
Rubik en hij is er in veel variaties. Alle
blokjes zitten aan elkaar vast en kunnen
gedraaid worden net zolang tot er 5
olympische ringen zijn. Dit is echter
makkelijker geschreven dan gedaan.
Corry en haar kinderen gaan echter net
zolang met de puzzels aan de slag tot ze
opgelost in de verzameling van Corry
kunnen.
Op de website Jaap’s puzzel page staan
222 verschillende afbeeldingen van puzzels in allerlei variaties en hoe ze opgelost moeten worden. De beschrijvingen
zijn echter allemaal in het Engels en
vaak op een nogal wiskundige manier
uitgelegd. Op de site van Corry staat ook
een link naar deze site.
De verzamelbeurs
Corry van Stiphout houdt op zondag
27 april 2008 tijdens de verzamelbeurs
in Eerde een tentoonstelling met haar
verzameling puzzels. Dus als u ooit nog
een leuk puzzeltje thuis heeft liggen,
breng het dan mee naar de verzamelbeurs of kom gewoon eens kijken naar
de leuke verzameling van Corry. Zoek je
nog iets om mee bezig te blijven, dan is
dit natuurlijk een hele mooie hobby. Tijdens de beurs kan overigens van alles
geruild en verzameld worden. De beurs
wordt gehouden van 09.00 tot 12.00 uur
in gemeenschapshuis De Brink, Sint Antoniusplein 7, 5466 PE in Eerde.
door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com

