
Meester Meester zag er als een berg tegenop. Een nieuw onderwerp... wat is een aardig 

thema? Er waren zoveel mogelijkheden in deze wereld. Kon hij een puzzelspeler nog ergens 

mee verrassen. He... Assen... daar ben ik geboren. 

Het duurde even voordat het idee in zijn hoofd landde, maar de zee aan mogelijkheden 

deed zijn enthousiasme toenemen. Ze golfden door zijn hoofd... Staten, wateren, bergen, 

steden, vulkanen, meren... maar geen oplossingen met land en zee, bedacht hij. Natuurlijk 

wel landen en zeeën, maar niet als antwoorddeel. 

Hij keek even, vanuit zijn woonkamer, naar de straat waar de wind uit oostelijke hoek 

kwam. Hij draaide zich om zijn as en liep naar zijn werkruimte. De wereldkaart was hierbij 

onmisbaar. Hij pakte de 56e editie van de Bosatlas en sloeg deze open. De continenten 

verschenen voor zijn ogen. Moest hij de mogelijkheden nog iets meer beperken? Maar 

geen woestijnen of andere natuurgebieden en provincies? Geen Sahara of Gobi, geen 

Yellowstone Park, geen Hubei of Normandië. 

Met een klap sloeg hij het ouderwetse kaartenboek dicht. De eerste stap van een 

wereldreis was gezet, maar de tweede had nu voorrang... een toepasselijke slagzin. Die had 

hij snel (ook geen wegen) gevonden. 

 

Het thema van de cryptopuzzel is: de AARDE en alles wat daar op een of andere manier 

mee te maken heeft. Let u goed op kleuren, de tips in een afbeelding, de achtergrond... 

soms moet u misschien even googelen... naar een synoniem of een naam. Vooral goed 

kijken! Als u de juiste oplossingen weet te vinden, dan vormt de speciale verticale baan op 

het oplosblad een toepasselijke volzin. Succes!  

 

Meester Leo & Jan 

 

 Hebt u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via l.sybrandy@bovoaruba.com   

  

mailto:l.sybrandy@bovoaruba.com
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