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Ladderpuzzel mei
In deze puzzel moeten steeds
drie zevenletterige woorden
onder elkaar ingevuld worden. De laatste letter overlapt steeds de eerste letter
van het volgende woord. In
de grijze horizontale rijen
ontstaan als het goed is drie
spreekwoorden.
Mail uw oplossing (de drie
spreekwoorden met de losse
woorden) voor 31 mei naar:
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl
Opsturen per post kan ook:
Nederlands Dagblad t.a.v.
ladderpuzzels, postbus 111,
3770 AC in Barneveld.
Vanaf komende dinsdag zijn
op internet de resultaten van
de vorige ladderpuzzel te
vinden. Mensen zonder
internet ontvangen thuis
bericht.

1. Gelijkenis – steekhoudend – vastmaken; 2. Mal mens – dineren – opgaaf; 3. Korte inleidende loop – vd hoogste kwaliteitsklasse –
duizend miljoen; 4. Uitgeput – uitroep van enthousiasme – tenminste; 5. Gefrituurd dichtgevouwen pannenkoekje – ongetekend –
kinderziekte; 6. Kreng – een duistere zaak – de ontlasting bevorderend; 7. Veldteken – het op de grond komen – schrijf- en
tekenkunst; 8. Voorbijganger – beramen/begroten – scheepswezen; 9. Iem van invloed – sigaarvormig projectiel – sacrament voor
stervenden; 10. Nadeel veroorzakend – koolzuurhoudende limonade – rampzalige toestand; 11. Van ogenblikkelijk belang –
verlangde loonsverhoging – meetbaar geluid; 12. Uitdoven – koopwaar ve venter – equator; 13. Aanplakbiljet – uitbarsting –
couvert; 14. Vermakelijk – degelijk – steekproefsgewijs onderzoek; 15. In volle lengte – ve merk of teken voorzien – zonder onderbreking; 16. Aards, tijdelijk – flirten – nabootsen; 17. Tentoonstellingsruimte – tot ontstemming prikkelen – opzoeken; 18.
Kooktoestel met oven – werktuig met handvat en baard – leesportefeuille; 19. Tot aan de nok gevuld – het huren/pachten –
boos/verontwaardigd; 20. Stamvader van de Hebreeën – vriendelijk – vogellijm; 21. Onbeholpen persoon – (politieke) ontspanning
– huisbeheerder/administrateur; 22. Werpschijf – xtc – zuivelproduct; 23. Onhebbelijk – melksuiker – gevoel van welbehagen; 24.
Apparaat dat een code ontcijfert – piekerig hoofdhaar – scheelzien; 25. Begraafplaats – pannenkoekje – zeer belezen.

