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DE AUTEUR

Als schrijver startte hij met een gedichtenbundel Meer dan 700 wensen voor 

verjaardagen. Daarna putte hij uit zijn kennis en ervaring als psycholoog en 

publiceerde Burn-out, wat wil je mij vertellen?

Op www.amazon.com vind je een aantal van zijn e-books over massage.

Op www.maakjeeigenonderwijsboek.nl vind je nog een aantal paperbacks.

 180 binaire puzzels oplossen.

 BurN-oUT: wat wil je mij vertellen?

 bROOD met aardbeien: gevoelens leren uiten door gedichten

 Bruggen bouwen in de puzzelpauze.

 Chaos sudoku: tips en technieken.

 Cijferblokken Giant - 200 puzzels XL-formaat

 Cijferzoeker: 200 rekenpuzzels met oplostips

 Educatieve woordzoekers – Spaanse woorden leren

 Japanse puzzels: hoe nonogram oplossen?

 Kamertje verhuren - Schapen en Wolven

 Killer sudoku: tips en technieken.

 Max 3 puzzels: nieuwe variant binaire.

 Sudoku technieken: sudoku oplossen met focusmethode.

 Sudoku Tips voor Kids

 Tafels oefenen met logische puzzels.

 Tentje Boompje Puzzels: 160 puzzels en tips voor gevorderden.

 Woordzoekers met 1000 anagrammen.

 Zeeslag puzzels: ga de strijd aan met 300 battleships.

Op www.mijnbestseller.nl maak je kennis met zijn paperbacks.

 120 Tentje Boompje puzzels.

 Sudoku ontmoet het schaakspel.



- 3 -

VALENTIJNSDAG

Valentijnsdag is een jaarlijks terugkerende feestdag op 14 februari. Op 

valentijnsdag vieren we de liefde om ons heen, maar er is ook de unieke 

mogelijkheid om je verborgen verliefdheid bekend te maken.

Dit kan je door een valentijnskaart te sturen, een bosje bloemen te geven of 

een liefdesbrief te sturen naar je geliefde. Omdat veel mensen het eng 

vinden om hun verliefdheid te bekennen, worden er met valentijnsdag vaak 

anoniem briefjes, kaartjes en bloemen gestuurd. 

Er gaan diverse verhalen de ronde over het ontstaan van valentijnsdag. De 

meeste mensen geloven het verhaal over priester Valentinus. Hij woonde in 

de derde eeuw in Rome. Hij verzorgde bejaarden en zieken en hij gaf wijze 

raad aan mensen die hulp nodig hadden. 

Daarnaast hield piester Valentinus zich bezig met het zegenen van 

Christenen uit Rome bij het huwelijk. Dit was in de derde eeuw na Christus 

nog verboden in Rome, maar toen priester Valentinus de blinde dochter van 

de stadhouder van Rome genas, bekeerde deze zich tot het Christendom en 

liet hij alle Christelijke gevangenen vrij. 

De keizer van Italië vond het niet goed dat de stadhouder zich had bekeerd 

tot het Christendom. Daarom besloot hij om Valentinus te onthoofden. 

In 496, onder Paus Gelasius I, werd 14 februari de dag van de Heilige 

Valentijn. De naam valentijnsdag zou komen van het laatste briefje dat 

Valentinus stuurde naar zijn geliefde en ondertekende met jouw valentijn.

De valentijnskaart is het ultieme valentijnsgeschenk. Er worden jaarlijks 

over de hele wereld tientallen miljoenen kaartjes verzonden, waarbij niet 

alleen partners een kaartje ontvangen of anonieme liefdesverklaringen 

verstuurd worden, maar ook vriendschappen gevierd worden.

Tijd voor een nieuw en origineel valentijnscadeau: valentijnspuzzels!
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PUZZELEN MET VALENTIJN

In dit valentijnsboek maak je kennis met 14 verschillende logische puzzels. 

De meest puzzels kan je online spelen op mijn website 

www.sugurupuzzles.com.

We hebben ondertussen meer dan 20 puzzelboeken gepubliceerd. Deze 

onderscheiden zich van andere omdat ze een ruime beschrijving bevatten 

van de technieken die nodig zijn om de puzzels op te lossen. Een overzicht 

vind je op www.maakjeeigenonderwijsboek.nl/taal-rekenen

De puzzels in dit boek kregen een valentijnsnaam en werden visueel ook een 

valentijnslook door het gebruik van hartjes, cupido, rozen, .. Een overzicht:

ORIGINELE NAAM VALENTIJNSNAAM WEBSITE BOEK

Binaire puzzels Hart duo puzzels ✓ ✓

Sudoku 9x9 Romantische woordsudoku X X

Japanse puzzels White Day puzzels ✓ ✓

Sudoku 6x6 Cupido woordsudoku 6x6 ✓ ✓

Tentje Boompje Cupido zoekt hart ✓ ✓

Sudoku met vormen Hartstochtelijke sudoku X X

Sheep and Wolves Bang van Cupido ✓ ✓

Tectonic /Cijferblokken Kusje komt zo ✓ ✓

Snake Tortelduif puzzels ✓ X

Shirokuro Soulmates X X

Digital Battleships Rozen met Valentijn X ✓

Maze Lovebirds doolhof X X

Woordzoeker Zeg het met Liefde X ✓

Sudoku 9x9 ValentijNsudoku ✓ ✓
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HART DUO PUZZELS

De hart duo puzzel is de valentijnversie van de binaire puzzel. De binaire 

puzzel bestaat uit het plaatsen van nullen en enen. Bij de hart duo puzzel 

dien je witte of rode hartjes in te passen.

De volgende regels dien je te volgen:

1. Elk vakje moet een wit of een zwart hartje bevatten.

2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde hartjes direct naast elkaar of 

direct onder elkaar worden geplaatst.

3. Elke rij en kolom moet evenveel witte als zwarte hartjes bevatten.

4. Elke rij is en elke kolom is uniek wat betreft de volgorde van hartjes. 

Een bepaalde rij mag wel dezelfde volgorde hebben als een bepaalde 

kolom.

Elke hart duo puzzel heeft een unieke oplossing. Deze kan altijd gevonden 

worden door logische te redeneren.

Hieronder een voorbeeld van een klassieke binaire puzzel met oplossing. Je 

kan ze online spelen op www.sugurupuzzles.com en via de website

www.maakjeeigenonderwijsboek.nl kan je ons puzzelboek bestellen: 180 

binaire puzzels oplossen met behulp van 10 technieken.
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