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I             Ladderpuzzel juli 
 

Vandaag nemen we een kijkje in de spiegel. In de twee gespiegelde 
diagrammen hiernaast moeten elk achttien woorden ingevuld worden. 
De woorden in het bovenste diagram draaien met de klok mee, de 
woorden in het onderste diagram gaan er juist tegenin. Per cijfer krijgt 
u steeds twee omschrijvingen. U mag zelf ontdekken in welk diagram 
een omschrijving ingevuld moet worden. Verder moet u de positie van 
de beginletters eigenhandig zien te bepalen.  
 

De beginletters van de 
woorden vormen een 
wetenswaardigheid over 
spiegels. Zet hiervoor de 
beginletters van het bo-
venste diagram achter 
elkaar (van 1 tot 18), 
aangevuld met de begin-
letters uit het onderste 
diagram (van 18 tot 1). 
 

Mail de wetenswaardig-
heid mét losse woorden 
voor 10 augustus naar:  
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Opsturen per post kan ook: Nederlands 
Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, postbus 111, 3770 AC in Barneveld.  
 

Omschrijvingen 
(1) Potlood om oogranden te accentueren – Regerend huis; (2) Na lang 
wachten – Onafscheidelijk verbonden met; (3) Chinees gerecht – 
Fabelachtig dier; (4) Partijdig – Rekbare stof; (5) Bewind – Eender-
achtige wintervogel met bruine nek; (6) Armzalig, armelijk – 
Uitgestrektheid; (7) Tijdstip – Veranderlijk, wisselend; (8) Dwingelandij 
– Individu; (9) De verzorging van handen en nagels – Regelen, 
klaarspelen; (10) Land, gelegen rondom een plaats – Zingend galmen; 
(11) De gezamenlijke touwen – Huppelen; (12) Erbarm u! – Medespeler, 
lid ve team of elftal; (13) Reigerachtige vogel – Telefonisch benaderen; 
(14) Schichtig – Zonder naad; (15) Eenvoudig hotel – Wezen ve zaak; 
(16) Slippertje – Tram die sneller rijdt dan andere trams; (17) (Politiek 
van) openheid – Sterke kerel; (18) Doorluchtig – Klagend, weemoedig. 
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