
ladderpuzzel augustus - knoopwerk
onvoldoende verbetering - onbeholpen jongen of meisje - hersenschim

wintergroene bodembedekker - instrument dat het tempo aangeeft - het hoogste 

laatste wilsbeschikking - strijd om het kampioenschap - vruchtgroente

lid ve collectieve nederzetting vd Israëli's - bep. vogel - algemeen, universeel

hondensoort - Jupiter - energiek

uitbreiding - bestaan - verpakking

goochelarij - dwingende morele leiding  - sportattribuut

grauwe erwt - bepaalde groente - babyspeelgoed

communicatiemiddel dat velen bereikt - enkelvoudig huwend - zwaar, stroef 

schitter - voortstuwende mensenmassa - merel

verdoven - familielid (mv) - bewoner van een zekere Italiaanse stad

toom - verzameling verzen op melodie - kwaadsprekerij

stroomgeleider - keur - buitensporigheid

invloed die andere invloed neutraliseert - vervoer - plaats waar men bijeenkomt

zoenen - abattoir - ontheiliging

de eerste van de lengtecirkels - stad in Gelderland - omdat, aangezien

teken dat een bepaalde kwaliteit garandeert - militairen - dierenverblijf

vol lichaamsvloeistof - rooftocht - geweldig

lijdzaam - aggregatietoestand - bep. verzetssymbool

huishoudkunde - tak van de taalwetenschap - voortreffelijkheid

Voor elke regel staan 3 woorden in de juiste volgorde omschreven. Aanwijzingen:
1. Elk woord in deze puzzel eindigt met dezelfde letter als waarmee het begint.
2. Per regel overlappen de woorden elkaar: De eindletter van woord 1 is de beginletter 
van woord 2, en de eindletter woord 2 is de beginletter van woord 3.
3. Dat betekent dus: per regel hebben alle 3 de woorden dezelfde begin- en eindletter. 

Let op: De gekleurde kolommen hebben niets te maken met de positie van de 
eindletters/beginletters. De woorden hebben een verschillende lengte. In die gekleurde 
kolommen ontstaat van boven naar beneden, links beginnend, een uitspraak.

Stuur voor 6 september de uitspraak en de 
gevonden woorden naar degepuzzels@gmail.com

Opsturen per post kan ook naar:
Nederlands Dagblad, t.a.v. Ladderpuzzels,
Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort.
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