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Ladderpuzzel november 
Wilt u de lange termijn weersverwachting weten? Dan kunt u deze puzzel het beste vandaag nog 
oplossen. Maar of dat gaat lukken… We zijn op zoek naar de juiste woorden bij 45 woorden-
boekomschrijvingen (Koenen 30

ste
 druk). Vul deze achtletterige woorden rond de cijfers in, met 

de klok mee. Het beginpunt moet u steeds zelf ontdekken, wel krijgt u alvast vier letters cadeau. 
De beginletters van de woorden vormen achter elkaar gezet een actuele weerspreuk.  
Mail deze spreuk mét de 45 woorden voor 8 december naar: ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. 
Opsturen per post kan ook: Nederlands Dagblad, t.a.v. ladderpuzzels, postbus 111, 3770 AC in 
Barneveld. Vanaf woensdag kunt u op internet de oplossing van september vinden. Puzzelaars 
zonder internet ontvangen thuis bericht.  

 

 

 
Omschrijvingen: 
(1) Afwijking van de regel; (2) Kurkzeil; (3) 
Steltlopende moerasvogel; (4) Wie iets 
toebehoord; (5) Winst opleverend; (6) 
Kluizenaar; (7) Van binnen afkomstig; (8) 
Prikkelend, ergerlijk; (9) Reeks van lessen, 
voordrachten; (10) Binnengaan, beginnen; 
(11) Het (voortdurend) ondoelmatig en 
onhandig werken; (12) Tijd waarop men 
(gewoonlijk) eet; (13) Onnoemlijk; (14) 
Bouwen, stichten; (15) Niet de nodige 
kennis en ervaring bezittend tot zelf-
bestuur; (16) Hoofdpost; (17) Harde schijf; 
(18) Op de tweede etage; (19) Beeldteken, 
begripteken; (20) Op een gluiperige ma-
nier; (21) Onderpand; (22) Waarheid, 
juistheid; (23) Ideaal land, paradijs; (24) 
Schikking, verordening; (25) Zich met 
kracht van een plaats omhoog verheffen; 
(26) Onnodig; (27) Voltooien, besluiten; 
(28) Rampzalig, verwenst; (29) Bijtak van 
een bergketen; (30) Windas, kaapstander; 
(31) Geheime taal voor boeven, landlopers 
en dieven; (32) Laten verschijnen, aan de 
markt brengen; (33) Iemand die navolgt, 
nabootst; (34) Verzekering waarbij men zijn 
eer in pand geeft; (35) Behandelen met 
salpeterzuur(mengsels); (36) Sierlijk vogel-
tje met lange staart en snavel; (37) Arm-
gewricht; (38) Bewoner van een eiland; (39) 
Aangepaste hoeveelheid voedsel of drank; 
(40) Rijweg naar een kasteel, landgoed 
enz.; (41) Zoveel gas als maar mogelijk is; 
(42) Gems; (43) Rustend, gepensioneerd; 
(44) Heffer, los-, hijs-, zuigtoestel; (45) 
Gepeupel, gemeen volk. 


