
ladderpuzzel februari - tussenspel

zomer j a s mijn lok moes regen lucht hout laars

knoop wand boter plant loop merk pomp deksel

pap boek land rek klap paal vlees lepel

soep buis baby band hoofd tuig veld bank

koffie bier kunst druk boor brug zout cake

markt blad film kant rol steen inkt neus

kabel kous reis geld bloem ster mode lap

diner kaart voet spoor dop den rug ding

stof wiel mail ion pijn stop hobby salade

slee bord brood drank fruit stroom tic hond

huis tafel nacht hand jacht laag bas aar

pers tal rook veer nood look been vraag

water boot stal tijd was deel olie gat

top kin vuur lade thee stuk glas lava

trek boer mis raam kern vrouw appel mug

spek schot post prijs zeep ader buurt aanleg

mat dier golf pet wapen pand teken vet

test winst vlieg zeil hen ei veen sla

vouw punt gif aster ent kalf lob luit

ski werk club sier knie deur licht arm

poes hok meer oen tand ijs slag del

kerk tuin vogel tang zand zet klip speld

In deze puzzel ziet u 176 
verschillende zelfstandige 
naamwoorden staan. 
Er horen er telkens 2 bij 
elkaar. Plaats tussen die 2 
woorden een zelfstandig 
naamwoord van 3 letters. 
Doe dat zo dat er 2 nieuwe 
zelfstandige naamwoorden 
ontstaan. Zie het voorbeeld: 
tussen de woorden zomer 
en mijn kan het woord jas 
geplaatst worden, zodat de 
woorden zomerjas en jasmijn 
ontstaan. 
Ga zo op zoek naar 88 
drieletterwoorden. 
Extra aanwijzingen: 
1. In de hele puzzel komt elk 
woord maar 1x voor.
2. Alle ‘samengestelde’ 
woorden staan in de 
Woordenlijst Nederlandse Taal 
van de Nederlandse Taalunie. 
(NB: er zitten ook woorden 
tussen als valk-uil en 
kant-oor.)
3. In de gekleurde vakjes ont-
staat een mooie uitspraak.

Stuur voor 5 maart de uitspraak en 
de gevonden drieletterwoorden 
uit de 7 aangegeven rijen, telkens 
4 per rij, totaal dus 28 woorden, 
naar degepuzzels@gmail.com
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