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Vul in de diagram steeds drie zeven-
letterige woorden onder elkaar in. 
De laatste letter moet hierbij steeds 
de eerste letter van het volgende 
woord overlappen. In de grijze rijen 
ontstaan drie gezegden. 

 

Mail deze gezegden (losse woorden 
zijn niet nodig!) voor 13 juli naar: 
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl.  
Opsturen per post kan ook:  
Nederlands Dagblad, t.a.v. ladder-
puzzels, postbus 111, 3770 AC in 
Barneveld.  

 

De resultaten van de vorige ladder-
puzzel worden deze week bekend 
gemaakt.

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

1. Schilder van decors en coulissen – ronde toren – uiten; 2. Gladmaken, doen glanzen – als lof of blaam geven – laag bij de grond; 
3. Stof ter lezing – rommel, zwik – borg zijn; 4. Het streven – aanstoot nemen – inviteren; 5. Glasraam – zijn rol goed kennend – 
apparaat; 6. Handlanger – pot voor thee – begroten, schatten; 7. Erflater – het lopen, (wed)ren – wandtapijt met ingewerkte 
figuren; 8. Schaftlokaal – zonder gezelschap – vrijer; 9. Zaniken – prozaverhaal – grote eetkamer; 10. In het wilde weg – bunker – 
dineren; 11. Luierend rondhangen – heden, later – met name, te weten; 12. Roeping – evennachtslijn – vlug en gevat antwoord; 13. 
Gelijkenis – met betrekking tot de lendenen – bank van lening; 14. Iem die voor zijn plezier reist – goochelen – natuurlijkheid; 15. 
Barbaarse daad – gemis – vers; 16. Steunend ademhalen, hijgen – jurist – einduitkomst; 17. Braaf, deugdzaam – stekelvinnige zeevis    
– tijdperk van vijf jaar; 18. Schaapherder – boosheid, dolheid – rusteloos op en neer lopen; 19. Overhellend tot  – huilerig zeuren – 
tijdelijke wet; 20. Windsel, zwachtel – het niet verdeeld zijn – medelijden; 21. Gewijd – zigzagsgewijs tegen de wind opzeilen – 
dwerggroei; 22. Veldhospitaal – stam-, ve stam, vd stammen – scheelzien; 23. Doorgang tussen bergen – standvastig – het lekken; 
24. Een oordeel geven – in aantocht zijn – schadelijk; 25. Baanbreker – zeer nadelig, verderfelijk – zwaai, versiering. 


