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Ladderpuzzel februari 
 

In deze puzzel moeten telkens 
drie zevenletterige woorden on-
der elkaar ingevuld worden. De 
laatste letter overlapt steeds de 
eerste letter van het volgende 
woord. In de grijze horizontale 
rijen ontstaan drie lentespreek-
woorden. 
 

Mail uw oplossing (alleen de drie 
spreekwoorden, woorden zijn 
niet nodig!) voor 9 maart naar: 
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl 
Opsturen per post kan ook: 
Nederlands Dagblad t.a.v. 
ladderpuzzels, postbus 111, 3770 
AC in Barneveld.  
 

In de loop van de week zijn op 
internet de resultaten van de 
vorige ladderpuzzel te vinden. 
Mensen zonder internet ontvan-
gen thuis bericht.

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

 

1. Geldhandelaar – een duistere zaak – zeer lui mens; 2. Allerliefst, heel mooi – tentoonstellingsruimte – evenaar; 3. Wars – ruw 
geschat – scheelzien; 4. Aanplakbiljet – trek in eten – flink, degelijk; 5. Ongetekend – geheugen – ook niet; 6. Verkwikking – zwak 
licht – verwijzing; 7. Ongekunsteldheid – nederige onderworpenheid – mondeling onderwijzen; 8. Afstamming – goochelen – 
hartverscheurend; 9. Bergruimte – woeling, beroering – verontwaardigd; 10. Betrekkelijk klein – reeks handelingen, proces – tekort 
aan benodigde tijd; 11. Chocoladebonbon – rampzalige toestand – kous, bestaand uit netwerk; 12. Bewegingsvrijheid – onder-
stelling – tot de antilopen behorend dier; 13. Kans om betrapt te worden – geloofsbelijdenis – vazal; 14. Bibberen – kort schriftelijk 
verslag – knijptang; 15. Snel kloppen – inviteren – achterblijvende smaak; 16. Rechtsgebied ve krijgsraad – van, voor een groepje – 
billijk; 17. Een draaiende beweging krijgen – hachelijk – flonkeren; 18. Nog eens – slingerende lijn – een duistere zaak; 19. Woord 
dat ve persoonsnaam is afgeleid – vriendelijk – onderwerp; 20. Heersen – spijkeren – zenuwachtig; 21. Ruw katoenen weefsel – 
verzonnen – toestel dat lichtenergie omzet; 22. Deklaag – bestendig – smalle doorgang; 23. Onnozele hals, klungel – leniging – lid 
vh stadsbestuur; 24. Politieagent – bouwvallig – operatiemes. 


