
1               Ladderpuzzel juli 
 

In deze puzzel moeten in ieder rij twee woorden ingevuld worden. De laatste 
letter overlapt hierbij steeds de beginletter van het volgende woord. Het 
lastige is dat niet bekend is uit hoeveel letters de afzonderlijke woorden 
bestaan. De woorden bestaan uit minimaal zes letters. In de grijze kolommen 
ontstaan twee gezegdes.  
 

Stuur de gezegdes mét de losse woorden voor 13 augustus naar: 
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Opsturen per post kan ook: Nederlands 
Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, postbus 111, 3770 AC in Barneveld. 
 

(1) Kleingeestig kritiseren – Volgens de regels; (2) Bevallig, zacht, liefelijk – De 
kenmerken van ouderdom vertonend; (3) Lastig, moeilijk – Van houding, 
mening doen veranderen; (4) Ivoor – Strekking, gedachte; (5) Houden, 
volbrengen – Met zeepsop reinigen; (6) Met 
een fijn onderscheidingsvermogen – Wat 
betrekking heeft op de longen; (7) Iem die 
nergens voor deugt – Langs de straten lopen, 
boemelen –; (8) Koude drukte – Met of door 
de wind; (9) Op die wijze, zo voortgaand – Van 
beslissende uitwerking; (10) Pruttelachtig – 
Vensterruiten ve gebouw; (11) Fundament – 
Geraas; (12) Cavalerist met helm en kuras – 
Paarneigingen hebbend; (13) Tweede 
exemplaar ve kunstwerk – Wielrenner; (14) 
Kleine opera, klein zangspel, m.n. met veel gesproken tekst en luchtiger – 
Lozing, uitstoot; (15) Jaloezie (uit liefde) – Zandplaat; (16) Dringend – 
Dwarsverbinding; (17) Galerij – Nog niet lang bestaand; (18) Bakkes – Stelling 
waarvan geëist wordt dat zij zonder bewijs worden aangenomen; (19) 
Kleinigheid – Ongemerkt losgaan; (20) Krokante, zoute krakeling – (Van) 
terzijde; (21) Ochtendhulde met muziek – Single; (22) Bloedplaatje – Zwaar 
dragen, m.n. op de rug; (23) Aandurven, zich niet storen aan - Arm, behoeftig; 
(24) Delict – Gemakkelijke ochtendjas; (25) Een som uitmaken, belopen – Iets 
maken naar een model.  
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