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inleiding

inleiding
Om succes te boeken in de wereld van de spionage moet je beschikken over een
breed palet aan vaardigheden. Je moet zelfverzekerd en slim zijn, je moet in staat
zijn om je omgeving te manipuleren en geen verdenking te wekken, en je moet te
allen tijde waakzaam en alert blijven. Je wordt geconfronteerd met ongebruikelijke
locaties, tijdsdruk, en mentaal en fysiek uitdagende situaties. Overheden
vertrouwen erop dat hun geheim agenten belangrijke informatie verzamelen over
bedreigingen voor het land. Die kunnen afkomstig zijn van terroristen, hackers
van financiële en militaire systemen, buitenlandse agenten die zelf informatie
verzamelen en staatsvijanden in eigen land.
Soms werk je in het veld, vaak in wereldsteden en zo nu en dan in vijandelijk
gebied, op zeer gevoelige plekken. Of je werkt op het hoofdkwartier, waar je
data, documenten, transcripties en bewakingsbeelden analyseert en potentiële
bedreigingen in kaart brengt. Al dit werk vereist logisch en lateraal denken op
hoog niveau, een perfect geheugen, een uitstekend waarnemingsvermogen,
spionagetechnieken en een goede kennis van internationale betrekkingen en de
lessen uit het recente verleden.
In dit boek worden al deze vaardigheden getest, variërend van het kraken van
een kluis tot het ontcijferen van een verborgen code, en van het ontwapenen
van een scherpschutter tot het lokaliseren van internationale conflictgebieden.
Bovenal heeft jouw land getalenteerde mensen nodig om de nationale veiligheid te
garanderen. De grote vraag is: ben jij slim genoeg om geheim agent te worden?

het officieuze CIA quizboek
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logica en lateraal denken

kraak de kluis
Kun jij de code van de kluis kraken en de documenten eruit halen?
Met uitzondering van drie getallen staan alle getallen in de buitenste ring van
het cijferslot met elkaar in verband. Kun jij uitvinden welk verband dat is en welke
drie getallen daarbuiten vallen? Voer deze drie getallen in om zo de kluisdeur te
openen.
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logica en lateraal denken

volgende OPDRACHT
Je hebt een nieuwe opdracht gekregen. De begindatum van deze geheime operatie
is helaas opgesteld in codetaal. Je hebt vijf rijen symbolen gekregen en een
lijstje met historische gebeurtenissen. De eerste rij geeft het jaar weer waarin de
Tweede Wereldoorlog eindigde. Kun jij met behulp van deze informatie de vijfde rij
symbolen lezen en zo ontdekken wanneer de geheime operatie gaat beginnen?
Begin van de Amerikaanse Burgeroorlog
Val van de Berlijnse Muur
Einde van de Tweede Wereldoorlog
Aanslagen in de VS op 11 september
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logica en lateraal denken

wat deed ze?
In 1960 werd de Britse MI6-medewerkster Daphne Park, die was gestationeerd in
het Afrikaanse land Congo, geconfronteerd met een levensbedreigende situatie die
snel denken en inventiviteit vereiste. Ze reed in haar Citroën 2CV en zag een groep
antikolonialisten naderen, gewapend met machetes. Wat was haar reactie?
 A. Ze stopte, pakte haar diplomatieke papieren en zwaaide
ermee door het raam.

 B. Ze hing gauw een perskaart en een fototoestel om haar
nek.

 C. Ze trok een pistool en schoot vanuit het autoraam twee
keer in de lucht.

 D. Ze stopte, opende de motorkap en zei: ‘Wat ben ik blij
jullie te zien – ik denk dat er iets mis is met mijn
carburateur.’
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