
 

 

 

 

 

 

APRIL 2022 

Beste puzzelaars,  

De oplossing van de puzzel van april: 
 

Korte woorden: 
arbeid = werk 
dakbedekking = stro 
de mensen = men 
drinkgerei = glas 
elasticiteit = rek 
hemellichaam = ster 
het sterven = dood 
insect = tor 
lichaamsdeel = hand 
muur = wand 
onlangs = pas 
oude lengte-eenheid = el 
sluiting = gesp 
tuinperk = bed 
verbruikt = op 
watertje = ven 
wezen, natuur = aard 

Lange woorden: 
ambacht = handwerk 
apenkop = rekel 
bedrijf dat o.a. belangrijk is in de bouw = glashandel 
deel van het servies = glaswerk 
dikke kleverige vloeistof = stroop 
geestelijke, zielzorger = pastor 
gymnastiektoestel = wandrek 
heel rustig = doodbedaard 
looptempo = wandelpas 
matrasvulling = bedstro 
onderhoud tussen leerling en begeleider = mentorgesprek 
poetsvrouw = werkster 
ruit = vensterglas 
sprookjesfiguren = elven 
uitgeput = doodop 
vergaard = opgespaard 
zich in groten getale voortbewegen = stromen 

 
1 bed – 2 stro – 3 men – 4 wand – 5 hand – 6 werk – 7 aard – 8 gesp – 9 rek – 10 el – 11 glas – 12 dood – 13 op – 14 tor 
– 15 pas – 16 ven – 17 ster 
 
Op deze puzzel is gezwoegd, vertelde u ons. Alleen de toelichting bij de puzzel al! We hebben echt ons best gedaan om 
alles zo goed mogelijk uit te leggen, maar dat bleek voor sommigen toch nog niet goed genoeg. Gelukkig hebben 
puzzelaars vaak hulp in de vorm van gezins- of familieleden, buren of medepuzzelaars. U kwam eruit, gelukkig.  Maar 
toen moest het puzzelen nog beginnen. En dat was niet voor iedereen zomaar gedaan. Over deze puzzel is door 
menigeen langer gedaan dan gemiddeld. En er zijn puzzelaars die hopen dat we zo’n puzzel nooit meer zullen maken. 
We beloven niets☺. 
Veel puzzelaars maakten een opmerking over het woord elven: Klopt dat woord wel? Het meervoud van elf is toch 
elfen? Ja, die puzzelaars hebben gelijk. Het meervoud van elf is inderdaad elfen. Een verouderd woord voor elf is elve, 
en dan is het meervoud wel elven, maar niemand gebruikt dat zo meer. Wij hebben ons dus vergist. Misschien horen 
we bij de mensen die beïnvloed zijn door de boeken van Tolkien. Het WikiWoordenboek zegt namelijk: In de betekenis 
van elf als mythisch wezen is het correcte meervoud elfen, hoewel door de boeken van J.R.R. Tolkien de vorm elven 
toenemend in gebruik gekomen is. We hopen dat onze fout u niet al te veel gehinderd heeft.  
Niet alle puzzelaars stuurden een foutloze oplossing in. Een heel aantal verwisselde de woorden wand en pas. Dat 
maakt voor woord k wandelpas niet uit, maar woord h wordt dan wandtor of torwand en woord i pasrek of rekpas. 
Deze wissel betekende 5 punten aftrek. Ook de woorden werk en glas werden regelmatig omgeruild. Wie dat deed 
heeft niet goed op de letters bij de lijnen gelet. Natuurlijk konden zo ook de woorden vensterglas, glashandel en 
handwerk gemaakt worden, maar niet langs de juiste lijnen. Ook deze ruil kostte 5 punten. 
U mag deze keer even wat langer uitrusten van het maken van de ladderpuzzel. Omdat 30 april op een puzzelzaterdag 
viel is de eerste puzzelzaterdag in mei pas op 14 mei. We kijken alweer uit naar al uw inzendingen! Veel succes.  
 
Vriendelijke groet, 
DéGéPuzzels 
 
 



De volgende ladderpuzzels verschijnen op: 
 

14 mei 2022 
11 juni 2022 
9 juli 202 


