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In de rijen hiernaast moeten telkens twee woorden ingevuld worden. De 
laatste letter overlapt steeds de beginletter van het volgende woord. Het 
lastige is dat niet bekend is uit hoeveel letters de afzonderlijke woorden 
bestaan. Een bijkomende handicap is dat de omschrijvingen die gegeven zijn 
ook nog eens in alfabetische volgorde staan. U moet dus zelf ontdekken welke 
omschrijving als eerste ingevuld moet worden. De woorden bestaan uit 
minimaal vijf letters. In de grijze kolommen ontstaan twee gezegdes.  
 

Stuur de gezegdes mét de losse woorden voor 12 december naar: 
ladderpuzzels@erwinkroeze.nl. Opsturen per post kan ook: Nederlands 
Dagblad t.a.v. ladderpuzzels, postbus 111, 3770 AC in Barneveld. 
 

(1) Boertig-snaaks – Druk, onbeduidend gepraat; (2) Brok veevoer – Omme-, 
achterzijde; (3) Air – Bewegingen en gebaren; (4) Hinder, overlast – 
Verdieping; (5) Droog – Plaats waar de vissen samenscholen in de paartijd; (6) 
Het zien – Plant die behoort tot de nachtschaden; (7) Dogma – Royaal; (8) 
Accordeon – Afvallige; (9) Verbruiksbelasting – Zweetmiddelen; (10) Een 
snijdende pijn veroorzaken – Gezamenlijke 
nachttreinen; (11) De één de ander – 
Onbewogen gezicht; (12) Iem zonder 
manieren of beschaving – Ten laatste; (13) 
Vereniging van vakgenoten – Weigering; 
(14) Als een onmondige behandelen – 
Betreffende; (15) Vernietigend beoordelen 
– Zilverwit edelmetaal; (16) Bij wijze van 
proef verricht – Voorgevel; (17) Mollig 
kinderhandje – Zeer korte tijd; (18) 
Landvoogd in het oude Perzië – Niet-patriciër; (19) Geest – Onuitroeibaar; (20) 
Iets in een vloeistof storten – Zorgvuldig onderzoeken; (21) Druivensoort – 
Gunstig gezind; (22) Kleuren in de tinten vd regenboog – Verwijzing, bijv. naar 
een bladzijde in een boek; (23) Krijgshaftig – Sierlijk, bevallig; (24) Centaur – 
Afstammeling; (25) Dikke mat, m.n. mat waarop gejudood wordt – Drukke 
toegangsweg tot een stad of een landstreek.  
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