
 

 

 

 

 

 

JULI 2022 

Beste puzzelaars,  

De oplossing van de puzzel van juli: 
 
De zin: Het is de klus waar je nooit aan begint die het meeste tijd kost.  
De woorden: 

1. Eigenheimer - Mafkees 
2. Kattenkop - Klikspaan 
3. Kaaskop - Driftkikker 
4. Schorriemorrie - Kwal 
5. Pietlut - Luistervink 
6. Gladjanus - Blauwkous 
7. Branieschopper - Tang  
8. Onverlaat - Jaknikker 
9. Muurbloempje - Jangat 
10. Stoethaspel - Zoutzak 
11. Zondagskind - Serpent 
12. Goudhaantje - Sjappie 
13. Scharminkel - Sloeber 

14. Tokkie - Muggenzifter 
15. Uilskuiken - Snotneus 
16. Flierefluiter - Nijdas 
17. Mispunt - Vuilspuiter 
18. Pechvogel - Huilebalk  
19. Kribbebijter - Malloot 
20. Natnek - Lanterfanter 
21. Losbol - Binnenvetter 
22. Slampamper - Voetveeg 
23. Viswijf - Onderdeurtje  
24. Jokkebrok - Leeghoofd 
25. Slijmbal - Dondersteen 

 
Wist u dat er zoveel woorden bestonden om een persoon mee aan te duiden? En dan zijn dit ze nog lang niet allemaal, 
er zijn er nog veel meer. “Nooit van gehoord,” schreven puzzelaars over sommige woorden.  
Uit de reacties die we kregen maakten we op dat u het over het algemeen een leuke puzzel vond, al was niet iedereen 
het daarmee eens. De meningen over wat leuk en wat niet leuk is blijven verschillen. En dat mag natuurlijk! Als wij 
blijven zorgen voor afwisseling, dan is er altijd wel een puzzel die u heel leuk of juist minder leuk vindt. We doen ons 
best! 
De NATNEK zorgde in deze puzzel voor de meeste fouten. Met die letters kun je ook TANKEN maken, maar dat is 
natuurlijk geen persoonsaanduiding. TANKER maakten sommige puzzelaars er dan maar van, maar dat klopt dan weer 
niet met de gegeven letters. Als u nu de juiste oplossing onder ogen krijgt, zegt u waarschijnlijk: ‘O ja, natuurlijk!” 
En verder zorgden kleine foutjes of een vergeten zin voor puntenaftrek. 
En dan die zin: herkent u dat? Een klus waarvan je weet dat je eraan moet beginnen. Je ziet ertegenop en stelt het uit, 
maar het blijft wel in je hoofd zitten. En van de gedachte alleen word je op een gegeven moment al moe! 
 
Intussen hebben we alweer ruim 100 inzendingen van de puzzel van augustus binnen! Bedankt daarvoor en succes als u 
nog moet beginnen.  
Tot de volgende maand maar weer! 
 
Vriendelijke groet, 
DéGéPuzzels 
 

De volgende ladderpuzzels verschijnen op: 
 

3 september 2022 
1 oktober 2022 
12 november 2022 


