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Ladderpuzzel december 
 

Na vier jaar ladderpuzzels is het tijd voor een afscheid. Deze ladderpuzzel is de laatste puzzel van mijn hand in het Nederlands Dagblad. Vanaf januari 
wordt deze rubriek overgenomen door DéGéPuzzels. Zij zullen zich aan het begin van het nieuwe jaar aan u voorstellen. Wel zal de huidige ladderstand 
gewoon blijven doorlopen. Bedankt voor alle jaren dat u enthousiast hebt meegepuzzeld! 
 

De ladderpuzzel van december is een zogenaamde woordenslinger. Veertig woorden vormen één lange sliert. De laatste letter van een woord is daarbij 
steeds de eerste letter van het volgende woord. In de grijze hokjes ontstaat een spreuk. Mail deze spreuk (zonder losse woorden) voor 10 januari 2012 
naar: ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Of stuur uw antwoord naar het Nederlands Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, postbus 111, 3770 AC in Barneveld. 
 

(1) Aanvullend; (2) Loofboom die trossen van rode bessen draagt; (3) Het bij het schieten bereikbare terrein; (4) Grove term; (5) Achterdochtig; (6) Film, 
toneelstuk berustend op, geput uit feiten, maar geen documentaire; (7) Dikke, blozende wang; (8) Aardwarmte; (9) Lied, nummer dat altijd in trek is, het 
altijd doet; (10) Bevaarbaar; (11) Het langs de weg vd logica willen verklaren van alle verschijnselen; (12) Als schijnvertoning opvoeren; (13) Moedeloos; 
(14) Stukje vlakgom; (15) Beginnen; (16) Club, die uitsluitend in de nachtelijke uren geopend is; (17) Schadeloosstelling; (18) Zo gelegen dat zij, hoever 
ook verlengd, elkaar nooit ontmoeten; (19) In het geheel geen; (20) Tegen de lamp lopen; (21) Snelle gang; (22) Lemma; (23) Afstand ve ster tot de 
evenaar; (24) Heel lange tijd; (25) Onoverzichtelijke, onvoorbereide ontplooiing en ontwikkeling; (26) In een omslag doen; (27) Algemene bekendheid; 
(28) Werktuig om schapen te scheren; (29) Slierten van op zilverachtig haar lijkende stof ter versiering van kerstbomen; (30) Jacht op zeehonden; (31) De 
kunst vh opzetten van dieren; (32) Ter dikte vd lengte van één metselsteen; (33) Pamflet; (34) Componist; (35) Terugkaatsing van geluid, licht enz.; (36) 
Verdwijnen, (stiekem) weggaan; (37) NaOH; (38) Beëdigde; (39) Winstgevend maken; (40) Geboortecijfer. 


