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Op vijf manieren oefenen met spreekwoorden en uitdrukkingen.  
1. Je krijgt een spreekwoord te zien. Noteer de betekenis van het spreekwoord.  

Bijvoorbeeld: Aan het roer staan. [De leiding nemen]  
2. Verbind de gegeven spreekwoorden met een letter met de bijhorende omschreven betekenis.  

Bijvoorbeeld: spreekwoord a hoort bij betekeniszin f 
3. Je krijgt een aantal spreekwoorden te zien waarin een( spreek)woord ontbreekt. Vul het ontbrekende 

woord aan.  
Bijvoorbeeld : Gedeelde ….. is halve smart.  [smart] 

4. Je krijgt één woord uit het spreekwoord. Welk spreekwoord kun je maken met dit woord? 
Bijvoorbeeld: honden.   Blaffende honden bijten niet. Of: Daar lusten de honden geen brood van.  

5. Maak een zin waarin het spreekwoord op een passende wijze is verwerkt.  
Bijvoorbeeld: de dupe zijn. 
Toen door het Corona-virus de scholen moesten sluiten, voorkwam de overheid dat leerlingen 
daarvan de dupe werden.   
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Op naar de tien! Kwestie van oefenen! 
Spreekwoord / uitdrukking / 
vergelijking 

Betekenis 

Bloeden als een rund Erg bloeden.  

Wikken en wegen. 
(rijmende uitdrukking, beginrijm) 

De voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. 

Het geld groeit me niet op de rug.  Geld komt niet zomaar binnen, daar moet je hard voor werken.  

Met hand en tand verzetten.  
(eindrijm, woordpaar, rijmende 
uitdrukking) 

Je heel erg verzetten, verdedigen.  

Jan en alleman 
(woordpaar, rijmende uitdrukking) 

Eigenlijk iedereen, van allerlei mensen.  

In kaart brengen.  
(voorzetseluitdrukking) 

Een onderzoek of inspectie uitvoeren om een nauwkeurig overzicht te 
verkrijgen van een plaats, een situatie of een onderzoeksgebied of om 
een toestand of een waarde vast te stellen. 

Een gouwe ouwe zijn.  Iets dat de naam heeft een klassieker te zijn. 

Op iemand kunnen rekenen. 
(voorzetseluitdrukking)  

Op iemand kunnen vertrouwen.  

(Aan) terrein winnen.  
(voorzetsel uitdrukking) 

Een kleine stap dichterbij de overwinning geraken. 

Zo bang als een wezel Erg bang zijn.  

De kogel is door de kerk. Het besluit is na lang aarzelen genomen.  

Haastige spoed, is zelden goed.  
(speekwoord) 

 

Lusten en de lasten (delen, hebben). 
(beginrijm, woordpaar, rijmende 
uitdrukking) 

De voor- en nadelen ondervinden  
Wel de lusten, niet de lasten. = wel de voordelen, niet de nadelen 
willen hebben.  

Kloppen als een zwerende vinger  

Hoteldebotel van iets zijn.  Idolaat van iets zijn. Helemaal dol op iets zijn.  

Wijd en zijd 
(woordpaar) 

Overal.  

Eieren voor je geld kiezen.  Met minder genoegen nemen dan je eigenlijk wilde.  

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. 
(metafoor) 

Iedereen heeft een eigen mening waarbij men moeilijk samen tot een 
oplossing kan komen) 

Twee geloven op een kussen, daar 
slaapt de duivel tussen.  

Een gemengd huwelijk,  dat gaat bijna nooit goed.  

Zo gezond als een vis Supergezond zijn.  

Wie niet waagt, die niet wint. 
(spreekwoord) 

Zonder proberen kom je nooit vooruit.  

Kant-en-klaar. 
(woordpaar, beginrijm (alliteratie), 
rijmende uitdrukking.  

Helemaal gereed voor gebruik gemaakt.  

Een heitje voor een karweitje.  Kleine klusjes doen om een zakcentje te verdienen.  

Het over een andere boeg gooien.  Het op een andere manier proberen.  

Geld over de balk gooien.  Slecht met geld kunnen omgaan en onnodig veel uitgeven.  

Tegen heug en meug. 
(rijmende uitdrukking) 

Met grote tegenzin.  

Steen en been klagen.  Uitgebreid en hartgrondig klagen) 
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(rijmende uitdrukking, eindrijm) 

Zo doof als een kwartel 
(vergelijking) 

Erg slecht horen.  

Eigen schuld, dikke bult. 
(rijmende uitdrukking, eindrijm) 

Je bent zelf verantwoordelijk.  

Een ezel stoot zich in het gemeen, 
niet twee keer aan dezelfde steen.  
(eindrijm, woordpaar, rijmende 
uitdrukking) 

Meestal maak je niet twee keer dezelfde fout.  

Zonder blikken of blozen. 
(rijmende uitdrukking, 
beginrijm=alliteratie) 

Zonder schaamte.  

Iets staat in steen gebeiteld.  Iets blijft voor altijd bewaard., iets voor altijd behouden.  

Wie goed doet, goed ontmoet.  
(spreekwoord, eindrijm) 

 

Voor dag en dauw opstaan.  
(beginrijm, rijmende uitdrukking) 

Heel vroeg opstaan.  

De tering naar de nering zetten 
(spreekwoord, rijmende uitdrukking) 

Je uitgaven aanpassen aan je inkomsten.  

Bont en blauw.  
(woordpaar, alliteratie) 

Met veel gekleurde plekken door verwondingen.  

Leven als God in Frankrijk 
(vergelijking) 

Het er goed van nemen in het leven.  

Met man en macht. 
(rijmende uitdrukking, alliteratie) 

Met alle mogelijkheden en mensen die je hebt.  

Handel en wandel.  
(eindrijm, woordpaar, rijmende 
uitdrukking) 

Vertellen over de dingen die je doet en meemaakt.  

Door weer en wind. In alle mogelijke (onprettige) weersomstandigheden.  

Alle waar is naar zijn geld.  De prijs van een product zegt vaak iets over de kwaliteit.  

Paal en perk stellen. 
(rijmende uitdrukking, alliteratie) 

Grenzen trekken.  

Aan de grond zitten.  Geen geld meer hebben. Bankroet zijn.  

Zo fris als een hoentje   
(vergelijking) 

Je heel erg uitgerust voelen. Er heel uitgerust uitzien.  

Bezoek en vis, blijven drie dagen fris. 
(spreekwoord, eindrijm) 

Een gast moet niet te lang blijven.  

Aan het roer staan.  De leiding hebben. In de positie zijn om besluiten te nemen.  

Iets niet thuis kunnen brengen. Er geen weg mee weten, niet weten hoe met iets om te gaan, geen 
weet van hebben.  

Bakzeil halen,  Stoppen, opgeven.  

In geuren en kleuren (vertellen)   
(rijmende uitdrukking, eindrijm) 

Heel uitgebreid iets vertellen met allerlei details en bijzonderheden.  

In het oog springen.  
(voorzetseluitdrukking) 

Opvallen.  

Goed in de markt liggen.  Makkelijk te verkopen. Iets waar veel belangstelling voor is..  

In zee gaan met iemand.  Zaken doen met iemand.  

Om de hoek komen kijken.  
(voorzetseluitdrukking) 

Op het punt staan te gebeuren.  
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Op de fles gaan.  Bankroet gaan.  

In de slappe was zitten.  
(voorzetseluitdrukking) 

Heel veel geld bezitten. 

Over de brug komen.  Veel geld moeten betalen.  

Zo nijdig als een spin Supernijdig zijn.  

Een mens lijdt het meest, van het 
lijden dat die vreest.  
(spreekwoord, rijmende uitdrukking) 

De angst voor iets is meestal erger  dan de gebeurtenis zelf.  

Een oogje in het zeil houden.   Goed opletten dat er niets gevaarlijks of vervelends gebeurt. Zorgen 
voor iets. 

Het mes snijdt aan twee kanten.  Iets levert dubbel voordeel op.  

Aan de prijs zijn.  Veel geld kosten.  Duur zijn.  

Het lekkerste voor het laatst bewaren.  Eerst de vervelende dingen doen en dan iets wat je fijn vind om te 
doen. Eerst het zuur, dan het zoet.  

Geld alleen maakt niet gelukkig.  Er is meer in het leven dan (alleen) rijkdom.  

Iets zien zitten.  De mogelijkheden van iets onderschrijven. Rijp zijn voor iets.  

Roken als een ketter Erg veel roken. Doorlopend een sigaret opsteken.  

De lading dekken.  Precies weergeven zoals iets is.  Iets komt overeen met de te 
verwachten kwaliteit.  

Geld moet rollen.  Geld is er om uit te geven.  

Iets is zuur verdiend geld.  Voor dat geld is hard gewerkt.  

Voor de boeg hebben.  
(metafoor) 

Nog werk te doen hebben.  

Ergens met de pet naar gooien.  
(vaste voorzetseluitdrukking) 

Niet je best doen.  

Het gat vullen.  Een alternatief bieden voor een ontstane leemte.  

Kant noch wal raken.  Het slaat nergens op. Het is onzin.  

Zo blind als een mol Niks zien. Geen oog hebben voor iets.  

Een brug te ver zijn.  iets is te hoog gegrepen. Iets gaat iemands kunnen te boven.  

Alle zeilen bijzetten.  
(metafoor) 

Een uiterste inspanning verrichten om iets voor elkaar te krijgen.  

Het neusje van de zalm zijn.  De allerbeste kwaliteit.  

Niet te vroeg juichen.  Prijs de dag niet voor de vond. Er kan altijd iets tegenzitten.  

Willens en wetens.  
(beginrijm, woordpaar, rijmende 
uitdrukking) 

Bewust kiezen voor iets. Bewust handelen.  

Zo rood als een kreeft  

Beter een anker kwijt, dan een heel 
schip.  
(spreekwoord) 

Liever een klein verlies accepteren, dan alles verliezen.  

Het woord lag op het puntje van mijn 
tong.  

Wat jij zegt,  was ik net van plan om te zeggen.  

Bij het scheiden van de markt, leer je 
de koopman kennen.  
(spreekwoord) 

Je echte karakter blijkt pas op het beslissende moment.  

Geld doet alle deuren open.  Voor iemand met geld is alles mogelijk.  

De kost gaat voor de baat uit.  
(spreekwoord) 

Om winst te kunnen maken, moet je eerst geld uitgeven.  

Het oog van de meester maakt het Als de baas toekijkt, gaat alles beter. .  
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paard vet, 
(spreekwoord) 

Wie appelen vaart, die appelen eet. 
(spreekwoord) 

Als je handelt in bepaalde goederen, zul je ze waarschijnlijk ook wel 
gebruiken.  

Zo stijf als een plank Niet lenig zijn. Erg rechtop lopen.  

Je moet roeien met de riemen die je 
hebt.  
(spreekwoord) 

Je moet het doen met de middelen die je hebt.  

Geld dat stom is, maakt recht wat 
krom is.  

Met geld kun je strafbare handelingen verdoezelen.  

Al draagt een aap een gouden ding, 
het is en blijft een lelijk ding. 
(spreekwoord, eindrijm) 

Alleen mooie kleren maken iemand niet mooi.  

Zo dom als een gans Niet slim zijn.  

Als twee honden vechten om een 
been, loopt de derde ermee heen.  
Spreekwoord, eindrijm) 

Als twee mensen ruziemaken over iets, krijgt een ander meestal het 
voordeel.  

In het geld zwemmen.  Erg rijk zijn.  

Wie het kleine niet eert, is het grote 
niet weert.  
(spreekwoord) 

Je moet blij zijn met iets kleins 

Zo slim als een vos Listig zijn.  

Hoog en droog.  
(eindrijn, rijmende uitdrukking, 
woordpaar) 

Veilig.  

Op de wind van gisteren, kun je 
vandaag niet zeilen.  
(spreekwoord) 

Je moet met de tijd meegaan.  

Tijd is geld.  Wie de tijd goed besteedt, kan geld verdienen.  

Al is de leugen nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt haar wel.  
(spreekwoord, eindrijm) 

De waarheid komt altijd aan het licht.  

Wiens brood men eet,  diens woord 
men spreekt.  
(spreekwoord)  

Je geeft diegene voor wie je werkt, altijd gelijk. 

Zo koppig als een ezel. In de weerstand blijven. Niet toegeven.  

Aan het kortste eind trekken. 
(metafoor) 

In de ongunstigste positie zijn / verliezen 

Bankroet zijn.  Failliet zijn. Geen geld meer hebben.  

Het werpt zijn vruchten af.  Uit iets waar men een tijdlang aan gewerkt heeft, zijn voordeel halen. 

Boe nog bah (zeggen) Weinig / Niets (zeggen) 

Zo sterk als een beer Erg sterk zijn.  

Baat het niet, dan schaadt het niet.  
(eindrijm, woordpaar) 

Het helpt misschien niet, maar het kan ook geen kwaad. Je kunt best 
iets uitproberen, omdat het geen ernstige gevolgen met zich 
meebrengt.  

Onder de pannen krijgen.  Onderdak vinden.  

Goed geld naar kwaad geld  gooien  Geld in een hopeloze zaak steken.  

Je in bochten wringen.  Er op alle mogelijke wijzen proberen onderuit te geraken 

Heg nog steg (kennen).  De weg niet weten; onbekend zijn in een omgeving.  
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(woordpaar, alliteratie) 

Stijf staan van de stress.  Een overmaat aan stress ervaren.  

Zo licht als een veertje Weinig wegen.  

Ergens rond voor uitkomen.  Iets ongegeneerd vertellen. Bekennen.  

Geld voor het oprapen hebben.  Veel geld bezitten.  

Je ergens vanaf maken.  Weinig je best doen. Weinig inspanning verrichten om tot een goed 
resultaat te komen.  

Zo dood als een pier Helemaal dood.  

De vraag rijst. 
(personificatie) 

De vraag is aan de orde, de vraag dringt zich op, de vraag doet zich 
voor. 

Op stel en sprong. 
(beginrijm, woordpaar, rijmende 
uitdrukking) 

Hals over kop. Zonder uitstel, meteen en zonder nadenken.  

Geld stinkt niet.  Alle manieren om aan geld te komen zijn toegestaan.  

Het zit als gegoten.  Past precies. 

Zo vrij als een vogel Je zonder hindernissen of beperkingen kunnen gedragen, zonder 
plichtplegingen.   

De haren uit het hoofd trekken Ergens heel veel spijt van hebben.  

Van top tot teen (nakijken) Helemaal. 

Zo mager als een lat Erg dun zijn.  

Geen rooie cent hebben.  Blut zijn.  

De angst grijpt me bij de keel Heel erg angstig zijn.  

Zo ziek als een hond 
(vergelijking) 

Heel erg ziek.  

Door schade en schande.  
(beginrijm, rijmende uitdrukking, 
woordpaar)  

Veel van je fouten leren. Wijs geworden door fouten te maken en 
daarop verbeteringen aan te brengen.  

De laatste loodjes wegen het zwaarst.  Het laatste gedeelte van iets is het moeilijkst.  

(Over) koetjes en kalfjes (praten). 
(woordpaar, rijmende uitdrukking, 
alliteratie) 

Over van alles en nog wat praten.  Onbelangrijke dingen.  

Kind noch kraai (hebben) Geen familie en vrienden hebben.  

Zo rond als een tonnetje Je verzadigd voelen van eten. Dik zijn.  

Een gat in de hand hebben.  Te gemakkelijk geld uitgeven.  

Zwijgen als het graf Helemaal niets zeggen of loslaten.  

Met een sisser aflopen.  het probleem leek heel groot, maar uiteindelijk viel het mee.  

Geen cent te makken hebben.  Geen geld hebben om uit te geven.  

Brullen als een leeuw Tekeer gaan.  

Dubbel en dwars verdienen.  Erg verdiend zijn.  

Je moet een gegeven paard niet in de 
bek kijken. 

Je mag niet klagen over de kwalitwit van iets dat je hebt gekregen. 

Met huid en haar. 
(beginrijm, rijmende uitdrukking, 
woordpaar) 

Geheel, totaal, helemaal, volledig.  

Met geld smijten.  Geld uitgeven alsof het niets is.  

Stelen als de raven Veelvuldig stelen.  

Reilen en zeilen. 
(eindrijm, woordpaar, rijmende 
uitdrukking) 

De dingen die plaatsvinden, gebeuren op een gegeven moment.  
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Als het kalf verdronken is, dan dempt 
men de put, 
(spreekwoord, metafoor) 

Pas nadat iets fout is gegaan, neemt men maatregelen 

In kannen en kruiken.  Voor elkaar hebben.  Helemaal klaar zijn met iets.  

Zo trots als een pauw Erg trots zijn.  

Bepakt en bezakt. 
(beginrijm en eindrijm, rijmende 
uitdrukking, woordpaar) 

Met veel bagage.  

Wie de schoen past trekke hem aan.  Wie schuldig is, moet zich aangesproken voelen.  

Bulken in het geld.  Rijk zijn.  

Het hart op de tong hebben.  
(metafoor) 

Direct wat zeggen, zonder er goed over na te denken.  

Vechten als een leeuw Ergens heel hard je best voor doen om het voor elkaar te krijgen 
ondanks dat je de zwakkere partij bent.   

Dat is geld in het water smijten. .  Geld verspillen.  

Slapen als een roos Heerlijk diep slapen.  

Goud geld verdienen.  Heel veel geld met iets incasseren.  

Werken als een paard Hard werken.  

Je groen en geel ergeren.  Je mateloos aan iets ergeren.  

Met raad en daad bijstaan.  Helpen. 
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Goede manier om spreekwoorden en uitdrukkingen te leren.  
 
Maak flashkaarten van de spreekwoorden en uitdrukkingen met op de achterkant de betekenis, uitleg 
over de herkomst en de toepassing ervan in een zin.  
 
 
 
 
Oefenwerkvormen 
 

 Bookwidget: Cards    Spreekwoorden havo 2 Flashcards:   

 http://bit.ly/quizletspreekwoordenII     Nu oefenen zonder plaatjes. 

 Bookwidget flashcards "Eymerick''   Eymerick 

 Multiple Choice Quiz  
 Goformative/join code PTEKSK  multiple choice Spreekwoorden en uitdrukkingen 

 
 
 
Mvomieke 

  

  

https://www.bookwidgets.com/play/JGXRCM?teacher_id=5849492222902272
https://www.bookwidgets.com/play/JGXRCM?teacher_id=5849492222902272
http://bit.ly/quizletspreekwoordenII
https://www.bookwidgets.com/play/LG5M7N?teacher_id=5849492222902272
https://www.bookwidgets.com/a/widgets
https://www.tryinteract.com/share/quiz/5cdc28b18951e5001472feba
https://goformative.com/join

