
1 A             Ladderpuzzel februari 
 

In deze puzzel moeten in ieder rij steeds twee woorden ingevuld worden. De 
laatste letter overlapt hierbij de beginletter van het volgende woord. Het lastige is 
dat niet bekend is uit hoeveel letters de woorden beslaan. Er zijn drie woorden van 
vier letters, de rest is groter. In de grijze kolommen ontstaan twee gezegdes.  
 

Stuur de gezegdes mét de losse woorden voor 5 maart 
naar: ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Opsturen per 
post kan ook: Nederlands Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, 
postbus 111, 3770 AC in Barneveld.  
 
(1) Gunstige mening over iemand – Gewiekst; (2) 
Duurzaam – Menigmaal; (3) Schrift – Vuistvuurwapen 
met roterend magazijn; (4) Middelnederlands – 
Wachtwoord, geschikt om vijanden te identificeren; (5) 
Klagend, weemoedig – Onvrije; (6) Wereldvoetbal-
organisatie – Klein geschenk; (7) Schorem, tuig – 
Riooldeksel; (8) Naar de hemel gaan – Wijze waarop 
iets genoteerd wordt; (9) Bemiddelend – Soldaat vh 
wapen vd tanks; (10) Uitroep van vreugde – Tureluurs, kregel; (11) Rijzweep – 
Flirten; (12) Schootcomputer – Hondensoort; (13) Internationaal noodsignaal – 
Pronkzucht; (14) Onachtzaam – Niet-enkelvoudig, ongelijksoortig; (15) Vierkante, 
smal toelopende graf- of gedenkzuil – Succesnummer; (16) Siertorentje (in de 
gotiek) – Vertrouwelijk spreken ter beïnvloeding; (17) Hoede – Trap, rang, golf; (18) 
Munteenheid van China – Belediging; (19) Opper(leen)heer – Handel, bedrijf; (20) 
Fluweelachtige bekleding van stoelen enz. – Koffiezetter waarin kokend water door 
een holle buis opstijgt en door gemalen koffie weer terugvloeit; (21) Vaas van 
aardewerk om de as van overledenen in te bewaren – Van edele gezindheid 
getuigend; (22) Kleinste bestuurlijke onderdeel van één of meer faculteiten – 
Tuinhuisje van latwerk en groen; (23) Luidspreker voor lage tonen – Oorspr. 
Aziatisch gewas; (24) Zoet Turks gebak met honing, als nagerecht gegeten – 
Rampzalige leegte; (25) Mosterdgas – Geïllustreerde sensatiekrant; (26) 
Donkerrood of geelrood edelgesteente – Laatste deel van een periode. 
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