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aan een half woord genoeg hebben 
 
een goed verstaander heeft maar een half woord 
nodig 

Weinig uitleg nodig hebben om iets te begrijpen 
 
Die twee mensen werken al zo lang samen, dat ze aan een half woord 
genoeg hebben om te weten wat de ander bedoelt.  

er een potje van maken Veel dingen fout doen; er een chaos van maken; dingen door elkaar 
halen.’ 
 
‘Wat heb je nu toch gedaan’, vroeg de docent toen ze het proefwerk 
zinsontleding besprak. ‘Het lijdend voorwerp heb je meewerkend 
voorwerk genoemd en de persoonsvorm heb je verward met het 
onderwerp. Je hebt er echt een potje van gemaakt.  

op ieder potje past een dekseltje Bij iedereen en alles past wel iemand of iets. 
 
Soms vraag je je af hoe stelletjes een relatie met elkaar hebben 
gekregen. Maar hé, op ieder potje past een dekseltje.  

wat niet is, kan nog komen.  Zegswijze. De moed niet verliezen; niet opgeven.  Niet te vroeg 
juichen.  
 
Toen ze zeiden dat ze nog geen vriendje had, zei ik vol overtuiging: 
“Wat niet is, kan nog komen” 

als twee druppels water Sprekend lijken.  
 
Het lijkt wel een tweeling, ze lijken op elkaar als twee druppels water!                                              

de appel valt niet ver van de boom Kinderen lijken veel op hun ouders. De boom is de ouder, de appel 
het kind. Meestal wordt het karakter of een talent bedoeld.  
 
Zijn vader was ook al zo’n kei in wiskunde en zijn moeder is 
kunstenaar. Een acht voor wiskunde en een negen voor tekenen op 
zijn rapport. Je kunt wel zien: de appel valt niet ver van de boom.  

appels en peren vergelijken Dingen met elkaar vergelijken die niet tot dezelfde soort behoren.  
Appels en peren zijn verschillende fruitsoorten en kun je daardoor niet 
vergelijken met elkaar. Appels kun je wel met andere appelsoorten 
vergelijken.  
 
Je kunt niet zeggen dat een hardloper die een record vestigt een 
grotere prestatie lever dan een hoogspringer die een record inboekt.  
Doe je dat wel, dan vergelijk je appels met peren.  

ergens achter staan Zegswijze. Iets volledig accepteren en goedkeuren. 
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De overheid voert en leeftijdgrens in voor alcohol boven de 18 jaar. 
Dat is iets waar ik volledig achter kan staan.  

ergens voor gaan Zegswijze. Besluiten aan een onzekere onderneming te beginnen en 
zich er volledig voor in te zetten. 
 
Wie A zegt moet B zeggen. Als je ergens aan begint moet je het ook 
afmaken. Dus als ik in deze sport iets wil bereiken, zal ik er voor 
moeten gaan.   

je geluk niet op kunnen Zegswijze. Iets ervaren als een enorme onverwachte meevaller.  
 
Dat ik dit tentamen heb gehaald, daarover kan ik maar niet uitgepraat 
raken. Ik kan mijn geluk niet op.  

een loopje nemen met iets of iemand iets of iemand niet serieus nemen. 
 
In de arme wijk hadden bouwondernemers een loopje genomen met 
de veiligheidsvoorschriften.  Daardoor stortten de balkons na een 
tiental jaren in.  

ergens bij stil staan Zegswijze. Denken aan iets 
 
Dat duiken in troebel water gevaarlijk kan zijn, daar heb ik niet bij 
stilgestaan.  

te mooi om waar te zijn Zegswijze. Alles lijkt in orde te zijn, maar als je heel goed kijkt, zie je 
dat er minder gunstige kanten / problemen / bezwaren zijn.  Zoiets als: 
er schuilt een addertje onder het gras  
 
De aanbieding in de computerwinkel leek heel aantrekkelijk te zijn, 
maar ze bleken van een verouderd type. De prijs was te mooi om 
waar te zijn.  

angst grijpt me bij de keel Zegswijze. Heel erg veel angst ervaren, waardoor je het gevoel hebt 
dat je niet voldoende lucht krijgt en je keel wordt dichtgeknepen 
 
Toen we langs het ravijn reden, vloog de angst me naar de keel. Wat 
een ontzaggelijke diepte!  

iemand bij de lurven pakken Iemand vastgrijpen. Een lurf is een stuk hout waar een inkeping in is 
gemaakt om een stuk touw aan vast te knopen.  
 
Na een korte achtervolging kon de agent de tasjesdief in de lurven 
grijpen.  

beter laat dan nooit Zegswijze.  Een verzuchting. Iets vraagt veel meer tijd dan de 
aangekondigde tijd of dan dat normaliter met iets is gemoeid.  
 
We hebben uren op hem zitten wachten op het station. Drie uur te laat 
kwam de trein dan eindelijk aan. Beter laat dan nooit.  

het roer omgooien  De dingen heel anders gaan doen.  
 
Ik zei tegen mijn baas: Ik ga het roer omgooien. Ik heb altijd maar 
gewerkt en gewerkt en helemaal geen tijd gehad voor mijn gezin. 
Daar wil ik verandering in aanbrengen. Ik ga het roer helemaal 
omgooien”.  

tussen de regels doorlezen Dingen uit een tekst begrijpen die er niet echt staan, maar die de 
schrijver misschien wel heeft willen zeggen. De schrijver wijst indirect 
op iets of laat zijn gevoel doorschemeren door de woordkeus..  
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Ik kreeg een brief van Peter en las tussen de regels door dat hij 
heimwee had.  

de klok terugdraaien Zegswijze. Je krijgt het nogal eens als reactie als je voorstelt om 
dingen te veranderen die naar jouw mening niet goed zijn. Vaak was 
het oorspronkelijke idee prima, iedereen omarmde het, totdat in de 
praktijk bleek dat het toch minder gunstig uitpakte. 
 
Ja, die subsidie op dure Tesla’s is misschien niet zo’n goed idee 
geweest. Het heeft de regering al veel geld gekost. Maar ja, je kunt de 
klok niet terugdraaien.  

het verschil maken Zegswijze. Een figuurlijke uitleg dat wat anders is, ongelijkheid, 
onderscheidend, afwijking, een aspect dan bij vergelijking anders is.  
Het wordt niet zelden geplakt op opmerkelijke feiten die een 
ommekeer of essentiële verandering teweeg hebben gebracht. 

Ik help mijn minder valide buurman met voor hem belangrijke zaken. 
Het zijn misschien kleine dingen, maar ze maken voor die man net het 
verschil. 

waar een wil is, is een weg Wie iets heel erg graag wil, kan altijd wel een manier vinden om zijn of 
haar doel te bereiken.  
 
Kim wil later in het Nationaal Ballet dansen. Haar vriendinnen geloven 
wel dat dit haar lukt, ze is een echte doorzetter. En waar een wil is, is 
een weg.  

beren op de weg zien Bezwaren zien. Dat je niet weet wat er in de toekomst gebeurt en je 
het ergste verwacht! 
 
Ik verwacht niet dat ik mijn diploma ooit ga halen, die zinsontleding 
krijg ik nooit onder de knie. Zeg nu niet dat ik altijd beren op de weg 
zie.  

de kluts kwijtraken In de war zijn; het niet meer precies weten. 
 
Kees was tijdens zijn mondeling echt helemaal de kluts kwijt en wist 
niet meer hoe hij verder moest gaan.  

de draad weer oppakken Weer beginnen met iets waar je een tijdje mee gestopt bent.  
 
Tijdens de wintermaanden ligt de voetbalcompetitie zo goed als stil. 
Vanaf februari pakken de clubs de draad weer op.  

het hoofd laten hangen  Treurig zijn. Het opgeven. 
 
Vertrouw erop dat je het wel onder de knie kunt krijgen. Dat levert je 
veel meer op dan je hoofd laten hangen.  

ergens de schouders onder zetten Er hard aan werken om iets voor elkaar te krijgen of tot een succes te 
maken.  
 
In onze klas hebben we een actie opgezet voor de voedselbank.  
Doordat iedereen zijn schouders eronder heeft gezet, hebben we een 
mooi bedrag opgehaald.  

voor dag en dauw Heel vroeg. 
 
Ruuds ouders staan iedere dag in een andere stad in een 
marktkraam. Ze moeten voor dag en dauw vetrekken om alles op tijd 
klaar te zetten.  

 


