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Ladderpuzzel april 
 

Per getal worden steeds twee omschrijvingen gegeven. Ontdek 
welke omschrijving bij het linker en welke bij het rechter diagram 
hoort. Vul de woorden met de klok mee in.  
 

Zet de beginletters uit beide diagrammen achter elkaar, en u 
ontdekt twee spreuken. Mail deze spreuken mét de veertig losse 
woorden voor 2 mei naar: ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Of stuur 
uw oplossing naar: Nederlands Dagblad, t.a.v. ladderpuzzels, 
postbus 111, 3770 AC in Barneveld.  
 
1. Druivensuiker – Tot de kust, het strand horend; 2. Gangmaker – 
Symbool vd arts, bestaande uit een slang die om een staf kronkelt; 
3. Omheind jachtgebied – Tot de haringen behorend visje; 4. 
Indiase houtskooloven van gebakken klei – Persoonlijke 
waarneming; 5. Inlichting, bericht – Onregelmatigheid; 6. 
Allereerste grond of beginsel – Geografische breedte; 7. Einder – 
Om politieke redenen naar het buitenland gevoerd of (in groten 
getale) gevlucht; 8. Daverend – Ritmische gymnastiek; 9. 
Actualiteitenprogramma op radio of tv – Ontzag- of indrukwekkend; 
10. Doel dat men uiteindelijk wil bereiken – Driedelige versvoet, 
bestaande uit een beklemtoonde en twee onbeklemtoonde 
lettergrepen; 11. In staat zijn tot – Ziekelijke liefde voor het eigen 
lichaam; 12. Eruit halen wat erin zit – Grootste inheemse hert; 13. 
Driftkop – Het in aanmerking nemen, het bedacht zijn op; 14. Tijd 
van krachtige ontwikkeling – Verhouding vd melodie ve een stuk en 
zijn centrale grondtoon; 15. Gelasten, toevertrouwen – Tekstboekje 
(ve opera); 16. Weg ve hemellichaam – Wild; 17. Inzien – Klein 
(kostbaar) voorwerp; 18. Lens, aan de ene zijde hol, aan de andere 
bol – Nauwe zeestraat; 19. Toestel dat de aanwezigheid van 
scholen vis, duikboten enz. verraadt – Verbena; 20. Lyrisch-
dromerig muziekstuk – Onnoemelijk.  
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