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Ladderpuzzel september 
In deze puzzel gaan we woorden vlechten. Er  moet steeds een 4-letterig woord in een 5-letterig woord gevlochten worden. Zo kunnen de 
stukken ‘PZEAR’ en ‘UZLA’ gecombineerd worden tot het woord ‘puzzelaar’. Vorm op deze manier de woorden die bij de 32 omschrijvingen 
passen. Wanneer u dit goed doet, krijgt u in de grijze hokjes een spreuk van 32 letters. Mail deze spreuk uit de grijze hokjes (de losse 
woorden zijn niet nodig) voor 8 oktober naar: ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Inzenden per post kan naar: 
Nederlands Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, postbus 111, 3770 AC Barneveld. De uitslag van de ladderpuzzel uit 
juli volgt met een paar dagen.  
 

(1) Liegbeest; (2) Graag alleen; (3) Het rechtskrachtig maken; (4) Van schrik verbijsteren; (5) Naar waarheid; (6) 
Met veren aan de poten; (7) Schitterend, geweldig; (8) Schuw; (9) Nierpijn; (10) Laten verdwijnen; (11) Het 
verschijnsel dat er steeds minder gelezen wordt; (12) Iem met zeer grote ervaring; (13) Het van zijn voetstuk 
stoten ve bekende persoon; (14) Met een dak van één laag linnen; (15) Door de neus uitspreken; (16) Naar 
welke plaats, waarheen; (17) Tussenribstuk ve rund; (18) De buitenzijde; (19) Spokend ronddolen; (20) Aantal 
omwentelingen per tijdseenheid; (21) Wet die het toezicht regelt bij het bouwen of aanleggen van alles wat 
gevaar, schade of hinder kan veroorzaken; (22) Opsmukken; (23) Onderwaterzetting; (24) Erg boos; (25) Een 
miljard joule; (26) Vergeeflijk; (27) Iem die meer dan één nationaliteit heeft; (28) Iem die graag alles precies 
regelt; (29) Tegengif; (30) Halvemaanvormig broodje; (31) Slechte piano; (32) Bestrijden. 
 

De 4-letterstukken: AAEE – AKBR – EDRN – EEGA – EENE – EKNI – ERLI – ETGN – EUKN – EWAT – EWRE – EZLI – IAOL – IARD – IDRE – IDSE – 
NEDK – NEOE – NIOU – NLZN – NNAI – NRCT – NZTE – ODAE – OKBO – ORNA – OTNE – PNIJI – RISN – UGOI – XEIU – XUAE. 
 

De 5-letterstukken: ATDTM – BPTIE – COSAT – DBNIG – DNEED – ECSBL – EKLAS – ENENG – ENEVG – ETEOE – ETRER – GGJUE – HKEOD – 
HNEWT – IUDTE – JKERK – NFAGE – NSLRN – OGLGN – OTEIG – OTETN – RGLEF – RIPTG – RNWRN – RUIIR – SINDG – TEETL – TGNAN – 
UTOSN – WGEKN – WRARS – WTIIG.  


