
ladderpuzzel oktober - ABC puzzel

A dobbelspel  -  titel van een geestelijke van lagere rang

B algemeen erkend  -  hulp, bijstand, medewerking

C gelijktijdig  -  in aantocht zijn

D modern  -  welbeschouwd

E wild, ruw mens  -  roddel, achterklap

F klanknabootsing van afgeschoten vuurwapens  -  kuur, gril

G druilerig  -  roemrijk, trots

H roei-, zeilwedstrijd  -  slordig, onverschillig

I niet werkelijk bestaand  -  vrouwelijk haartooisel

J plaats in de Alblasserwaard  -  fijne , zachte wollen stof

K controleren  -  vrouwelijk kledingstuk

L zonder onderbreking doorgaand  -  Griekenland

M zoektocht  -  verzachtende, verbloemende uitdrukking

N  dwars  -  houding

O zaad voor de akker  -  de tien geboden  

P grote mislukking  -  sufferd, slome duikelaar

Q zwaar, vervelend werk  -  ontoereikend, onevenredig 

R slaginstrument  -  de maatstaf vaststellen

S schade  -  zeer goed lopende film

T schitterend, met glans  -  vreselijk, afschuwelijk vrouwmens

U heel dicht op elkaar  -  vroeger

V gevoelloosheid  -  grappig, humoristisch

W grijze waas  -  ongeregeld goed, rommel

X tweedelige japon  -  helder klinkend

Y vrolijk, luchtig  -  vorm van camouflage 

Z domoor  -  nergens beschadigd

Per regel moeten 2 
woorden worden ingevuld. 
1. De omschrijvingen staan 
in de juiste volgorde. 
2. De in te vullen 
woorden overlappen el-
kaar. De eindletter van 
woord 1 is de beginletter 
van woord 2.
3. Het eerste gekleurde 
hokje in de regel is altijd 
een letter in het eerste 
woord, het tweede 
gekleurde hokje in de regel 
is altijd een letter in het 
tweede woord. 
4. In de eerste kolom, 
aangegeven met een pijltje, 
komt elke letter van A t/m Z 
maar 1x voor.
5. De gegeven letters van A 
t/m Z zijn u behulpzaam bij 
het plaatsen van de 
woorden.
6. In de gekleurde hokjes 
ontstaat een uitspraak.

Stuur voor 1 november de 
uitspraak en de woorden naar 
degepuzzels@gmail.com
Opsturen per post kan ook naar 
Nederlands Dagblad, 
t.a.v. ladderpuzzels, 
postbus 2085, 
3800 CB Amersfoort.

Meedoen? Spelregels, oplossingen en 
ladderstand op www.nd2.nl/puzzels                                                                                                                                          
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