
 
 

PalindroomDoku met 23 velden 
 

 A B C D E F G H I 

1     5  1 2  

2    3     4 

3 1        5 

4  7 5 2   4   

5         7 

6 2       8 6 

7 5 6 3  4     

8     2     

9    1   8   
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Als U deze Sudoku volledig hebt ingevuld moeten elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij 3 velden 

de cijfers 1 t.e.m. 9 precies eenmaal bevatten. 
 
In een Palindroom is de volgorde van symbolen van voren naar achter dezelfde als van achteren 
naar voren, bijv. met cijfers: 135848531, of met letters: AMDKRPRKDMA. 
 
Deze standaard Sudoku is een uitdagende cijfer PalindroomDoku.  
De cijfer Palindroom bevindt zich de grijs gemarkeerde velden, begint in veld A1 en eindigt in veld 

I9. 
 
Dit is een cijfer PalindroomDoku met een Palindroom van 23 cijfers. 
Zodra u een cijfer logisch hebt afgeleid in het voorste deel van deze PalindroomDoku (de velden A1 

t.e.m. G2) kunt u in het achterste deel (de velden G2 t.e.m. I9) dit cijfer ook met 100% zekerheid 
invullen. 

Als bijvoorbeeld veld C3 het cijfer 7 moet bevatten moet veld G7 ook het cijfer 7 bevatten. 
 
Deze PalindroomDoku heeft 22 gegeven cijfers. Zonder de Palindroom zou deze Sudoku meer dan 
1.000 verschillende oplossingen hebben. 
 
Door logisch gebruik te maken van de eigenschap van een Palindroom kunt u deze cijfer 
PalindroomDoku uniek oplossen. 

 
Stuur uw oplossing naar folkert@hiq-matching.com. 
Onder de goede inzenders wordt een e-boek met 20 Sudoku specialiteiten verloot. 
 
Uw terugkoppeling van deze PalindroomDoku stel ik zeer op prijs. 
Waar ik erg benieuwd naar ben is of deze Sudoku variant, met een regelmatige 

wisselwerking tussen de Sudoku logica en de logica van de palindroom uitdagend 

genoeg is voor volwassen mensen met een hoge intelligentie.  
Ontvang als mijn dank voor uw terugkoppeling een e-boek met 10 gratis uitdagende 
Sudoku variaties. 
 
In samenwerking met www.HIQ-matching.com is deze PalindroomDoku tot stand 
gekomen.  
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