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In deze puzzel zoeken we 84 woorden 
van zes letters. De laatste letter van een 
woord overlapt steeds de eerste letter 
van het volgende woord. In de grijze 
horizontale rijen ontstaan drie winterse 
gezegdes.  
 

Heeft u de drie spreuken gevonden? 
Mail deze dan (de losse woorden zijn 
niet nodig) voor 11 januari 2011 naar: 
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. 
Opsturen per post kan ook: Nederlands 
Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, postbus 
111, 3770 AC in Barneveld.  

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
 

 

1. Opengelaten – ambtsgewaad – baksteen; 2. Inhoudsmaat – een naam geven – algemeen bekend, klaarblijkelijk; 3. Informeel – scherpe kijken – Iem die 
ergens totaal onbekend is; 4. Verspreid, op verschillende plaatsen – slapen, stinken – knorrig, verdrietig; 5. Vrolijk, prettig – landstreek – talmen, 
treuzelen; 6. Uitroep van vreugde – epos, heldendicht – eer meebrengend; 7. Herstellen, repareren – een teugje drinken – mede via de neus gesproken; 
8. Klein pinnetje, plug – opgewekt – toestaan, verlenen, toewijzen; 9. Deftig kleed – walvisachtig zoogdier – vel in de nek; 10. Verscheiden – tot een bep. 
islamitische groepering behorende moslim – geest, strekking; 11. Apenbroodboom – het gebakkene – bijzondere kleding ve mnl bediende; 12. 
Nauwsluitende halsketting voor dames – vierkante soldatenrugtas – leer, klimtoestel; 13. Vonk – helder maken, verlichten – nakomeling; 14. Proces, zaak 
– onderworpen, volgzaam – bep. handappel;  15. Katachtig roofdier – vertrek – schets om zich te oefenen; 16. De wijze waarop iets wordt voorgesteld – 
schalks, schelms – moeilijk te doorgronden zaak; 17. Laadschop – laag of gemeen persoon – lompweg; 18. Chimpanseesoort – met geringe afmeting van 
voor naar achteren – eetbare, slangvormige vis; 19. Kans op onheil – peilingen doen op een rivier – tint, schakering; 20. Grind – zeer gebonden, vloeiend 
– het boven de grond gebouwde; 21. Verkorte handtekening van één of meer beginletters – zoetsappige vleiende taal spreken – knellend; 22. 
Ontbinding, rotting – de afwerking, glans, vernis – afgrijzen, huivering; 23. Besproken, bekend – bericht, nieuws – speculeren; 24. Verkoper in het klein – 
boeket – stukjes vlees, vis met gekruide saus; 25. Hectare – tweewielig rijtuigje – ineens; 26. Geestdrijver – bombast – toestel dat waarschuwt; 27. Kring 
– wijfjesezel – handel, bedrijf; 28. Fundamenteel – dun tweesnijdend mesje – zwaar dragen, m.n. op de rug. 


