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In deze puzzel gaan we bezig met 
stenen. We zoek in iedere verticale 
rij achtereenvolgens een woord van 
vijf, zeven en negen letters. De 
laatste letter overlapt steeds de 
eerste letter van het volgende 
woord. In de grijze horizontale rijen 
ontstaan drie gezegdes. 
 

Mail uw oplossing (alleen de drie 
zinnen, de losse woorden zijn ook 
deze maand niet nodig) voor 12 juli 
naar: ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. 
Opsturen per post kan ook: Neder-
lands Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, 
postbus 111, 3770 AC in Barneveld.  

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

 

1. Mislukking – voortbrengen – volstrekt niets; 2. Minnaar – dromerij – likdoorn; 3. Onbestendig – niet oppervlakkig – met zijn 
figuur verlegen; 4. Plant met bittere bladeren en bloemen – ongeluk(je) – riem; 5. Trots zijn op – natuurlijke toestand – lammeling; 
6. Naam van ridderorden – verandering maken in – op de laatste minuut; 7. Kaas maken – betweterig – verzot op; 8. Schop – 
aangenomen maat, grootte of hoeveelheid – gave vd voorspelling; 9. Hagedisachtig dier – wijnmaand – kort samenvatten; 10. 
Dagtekening – wederzijds – draakachtig watermonster; 11. Vuur – vrouwelijk haartooisel – werktuigkunde; 12. Verhindering – 
telecommunicatie – stembuiging; 13. De grote hoop – opzichtig uniform – met moeite klimmen, d.i. met handen en voeten; 14. 
Klucht – kruiperig – minimum en maximum waarbinnen het loon mag variëren; 15. Vleugel ve vogel – kreng – rattenkruit; 16. 
Tronie – slingerende lijn – voorschrift; 17. Gegiebel en geklets – plan – het tegenovergestelde; 18. Helder, doorschijnend – 
wenteling – evenredig; 19. Gekibbel – heel klein stukje – ambtsduur; 20. Werpkoord met strik – buitenspel – buitensporig; 21. 
Stoer, sterk – doorgestikt – massale komst; 22. Gramschap – tot ontstemming prikkelen – ternauwernood; 23. Hofstede – 
modderen – geen winst beogend; 24. Zwerm – woord dat ve persoonsnaam is afgeleid – toneelstuk met muziekbegeleiding. 


