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Ladderpuzzel december 
 

In deze puzzel moeten steeds drie 
woorden van zeven letters onder 
elkaar ingevuld worden. De laatste 
letter overlapt hierbij telkens de 
eerste letter van het volgende 
woord. In de grijze horizontale rijen 
ontstaan drie ‘ijzige’ gezegdes. 
 

Mail uw oplossing (zonder de losse 
woorden) voor 11 januari naar: 
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. 
Opsturen per post kan ook: Neder-
lands Dagblad, t.a.v. ladderpuzzels, 
postbus 111, 3770 AC in Barneveld.  
 

In de loop van de week worden de 
resultaten van de novemberpuzzel 
bekend gemaakt.

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

 

1. Bronstig – wrevelig – gewiekst; 2. Naast – loochenen – in een boek opzoeken; 3. Sarrend – tandklank – verleidelijke stem; 4. 
Liefhebberijen of grillen uitleven – tijdelijke wet – holte waarin de tand zit; 5. Van die aard – koolzuurhoudende limonade – zaniken; 
6. Evenknie – gewaagd – propvol; 7. Slordig te werk gaan – gevolg – grappige nabootsing; 8. Godsdienst – geleide – grensover-
schrijdend gebied in Europese landen; 9. Bestuurder ve vliegtuig – crème – iem die met een schrijfmachine werkt; 10. Volledige 
functie – kokospalm – billijk; 11. Ronde hal – briefomslag – schrander; 12. Klooster – tonnenmaat – violenhout; 13. Verontwaardigd 
– godsvrucht – uitbarsting; 14. Vergaarbak van beer – fronton – bezadigd; 15. Bekritiseren – iem die veel drinkt – vage schijn; 16. 
Tobben – deemoedig – bewegingen en gebaren; 17. Vlegel – zilverwit edelmetaal – voyeur; 18. Bok – uit de hoogovens gekomen, 
nog niet bewerkt ijzer – gebied, bestuur; 19. Geef heil – bewegingsvrijheid – lobbes; 20. Vriendschappelijk/gemeenzaam – lekgat – 
ondervinden; 21. In elk geval – slecht volk, tuig – kogelronde zaaddoos vd papaver; 22. Denkbeeldig – stofsamenstelling – (meestal 
spott) brief; 23. Zijn mening niet uiten – geeuwerig – bekende grootheid of hoeveelheid; 24. Vermakelijk, onderhoudend – met de 
naam voluit – iem van invloed, vooral door rijkdom.  


