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Spreekwoord Betekenis 

De hond in de pot vinden Ontdekken dat het eten al op is 
 
Meestal krijgt onze hond de restjes van het eten. Dus toen 
Frits later thuis kwam dan gewoonlijk, vond hij de hond in de 
pot.  

Je kunt nooit weten hoe een koe een haas vangt Je weet nooit zeker hoe iets verloopt. Er kan van alles 
gebeuren wat je voor onmogelijk had gehouden.  
 
In de bekerwedstrijd voor de Champions League verloor 
Ajax nipt; voor hetzelfde geld haalden ze de beker binnen. 
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.  

De kop in het zand steken Niet willen zien dat iets een probleem is. Niet willen zien hoe 
de werkelijkheid is. [Een struisvogel drukt de kop niet in het 
zand, maar legt deze ertegenaan].  
 
Joost is verslaafd aan gokken. Iets dat zijn ouders niet 
willen erkennen.  Ze steken hun kop in het zand. 

Met lange tanden eten Met tegenzin eten, omdat je het eten niet lekker vindt of 
helemaal geen honger hebt. [ 
Het beeld is een trage kauwbeweging, vaak met de mond 
open, waardoor het lijkt dat de tanden langer zijn] 
 
Iris eet met lange tanden haar spruitjes op.  

Als bijen op de honing afkomen Met velen komen en sterk gemotiveerd.  

Dat slaat als een tang op een varken Dat slaat nergens op; dat is onzin.  
 
Wat je nu vertelt over klimaatverandering, dat slaat als een 
tang op een varken.  

Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken Je moet geen negatieve dingen zeggen over iets wat je 
gekregen hebt.  
 
Toen Jantje een bordspel kreeg van zijn oma in plaats van 
een vette game, keek hij beteuterd, waarop zijn moeder zei: 
“Jantje, dat is niet aardig, je moet een gegeven paard niet in 
de bek kijken. “ 

Nu komt de aap uit de mouw. Nu blijkt pas hoe het werkelijk zit.  
 
Niemand snapte waarom Britt zo stil was, maar na de les 
kwam de aap uit de mouw: haar ouders gingen scheiden.  

Op eieren lopen Heel voorzichtig zijn met wat je zegt en doet om anderen 
niet te kwetsen. 
 
Toen het uit was met haar vriendje, wad Anouk erg 
verdrietig. We  moesten allemaal op eieren lopen om te 
voorkomen dat ze bij het minste of geringste in huilen of 
woede uitbarstte.  

Door de mand vallen Betrapt worden. Niet meer kunnen ontkennen en moeten 
toegeven dat je schuld hebt.  
 
Bij het verhoor viel de man al gauw door de mand, toe de 
agent hem confronteerde met de getuigenverklaring.  

Het is doorgestoken kaart Het is niet eerlijk gegaan. Er zijn vooraf afspreken met 
elkaar gemaakt.  
 
Het is wel sterk dat PSV vijf keer achter elkaar met 5-0 
voorstond. Bij nader onderzoek bleek er sprake van  
matchfixing. De uitkomst was doorgestoken kaart.  

Op rozen zitten In een hele gunstige positie zitten. Er goed voorstaan. 

Parels voor de zwijnen werpen.  Mensen goede raad geven of iets moois laten zien, maar 
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meteen zien dat ze het toch niet waarderen of begrijpen.  
 
De docent las voor uit het boek Mariken van Nimwegen. 
Maar de leerlingen maakten al gauw gaapbewegingen. 
Leesstimulering was duidelijk parels voor de zwijnen 
werpen.  

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk 
ding.  

Iets lelijks of iemand die lelijk is, zal nooit echt mooi kunnen 
worden.  
 
Het schilderijtje kreeg een vergulden rand. Veel hielp het 
niet: want al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft 
een lelijk ding.  

Als een kip zonder kop. Zonder nadenken.  
 
Bij een schrijfopdracht moet je niet meteen als een kip 
zonder kop aan het schrijven slaan. Je kunt beter eerst een 
schrijfkader maken met deelonderwerpen en een alinea-
indeling.  

Oude koeien uit de sloot halen.  Over (vervelende) dingen praten die lang geleden zijn 
gebeurd en die eigenlijk iedereen als afgesloten 
beschouwd.  
 
Die oom van mij bederft ieder feestje, omdat hij steeds 
terugkomt op een eerder meningsverschil. Hij kan het niet 
laten om oude koeien uit de sloot te halen, waardoor er 
steeds opnieuw ruzie ontstaat.  

Beter een half ei dan een lege dop.  Beter iets dan niets.  
 
De werknemers klaagden dat ze zo weinig opslag kregen. 
De baas echter reageerde aangebrand dat ze niet zo 
moesten klagen: beter een half ei dan een lege dop.  

De bloemetjes buiten zetten.  Uitbundig vieren.  

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.  iemand maakt  niet twee keer dezelfde fout., behalve 
diegene die heel stom is.  
 
De docent gaf bij werkwoordspelling een toets van het begin 
van het jaar en zei: “Een ezel stoot zich geen twee keer aan 
dezelfde steen. Nu haalt iedereen een tien!” 

Je kunt geen ijzer met handen breken. Je kunt geen dingen doen die veel te mogelijk zijn of zelfs 
onmogelijk.  
 
“Hoe kan ik nu het vijfde uur mijn so Nederlands inhalen, als 
ik tot en met het vijfde uur Duits heb? Ik kan geen ijzer met 
handen breken, hoor!” 

Iemand bij de neus nemen. Iemand misleiden. Een grap met iemand uithalen.  
 
Lijkt op: iemand om de tuin leiden. Iemand in de maling 
nemen. Iemand in het ootje nemen.   

In schot in de roos. .  Iets dat helemaal klopt; iets dat precies raak is. Een succes. 
 
Datgene wat ik zei, viel goed in de smaak. Je kunt zeggen: 
het was een schot in de roos.   

De kat op het spek binden.  Iemand in de verleiding brengen om iets te doen wat 
eigenlijk niet mag.  
 
Mark heeft problemen om zich te concentreren. Het is dan 
ook niet zo slim van zijn ouders om een tv voor op zijn 
kamer te geven. Zeg nu zelf: dat is de kat op het spek 
binden.  

Met iemand een appeltje te schillen hebben.  Boos op iemand zijn en van plan zijn om dat die ander ook 
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heel goed te laten merken.  
 
Ik heb met mijn broer nog wel een appeltje te schillen: wat 
denkt hij wel om heel mijn make-uptas om te kieperen.  

Het kind met het badwater weggooien.  Het goede tegelijk met het slechte wegdoen.  
 
Er stond slechts één zieke boom. Nu is de gemeente alle 
bomen in de straat aan het rooien, terwijl er toch al zo 
weinig groen in de omgeving is. Dat is natuurlijk het kind 
met het badwater weggooien. .  

Een gat in de hand hebben..  Heel gemakkelijk veel geld uitgeven.  
 
Henk en Ingrid hebben vaak woorden over geld. Henk is 
namelijk heel zuinig, maar Ingrid heeft een gat in haar hand. 
Ze koopt alles wat los en vast zit.   

Een kat in de zak kopen.  Een miskoop doen. Iets kopen wat later veel slechter blijkt 
te zijn dan je dacht. [het verhaal gaat dat een man dacht 
een haas te hebben gekocht, maar er bleek een kat in de 
zak te zitten] 
 
Rob dacht een lot uit de loterij te hebben met de koop van 
die mooie blinkende oldtimer. Maar al gauw bleek dat er van 
alles aan mankeerde. Hij had duidelijk een kat in de zak 
gekocht.  

Dat varkentje zullen wij wel eens even wassen.  Dat karweitje zullen wij wel even doen. Dat probleem lossen 
wij wel even op. [meestal een lastige klus}[vroeger was een 
varken wassen een lastige klus, wat nodig was om na het 
slachten de harde varkensharen makkelijker ervan af te 
halen] 

Beren op de weg zien.  Bezwaren zien.  
 
Miep is nogal zwaar op de hand. Altijd richt ze zich op de 
risico’s. Ze ziet meteen beren op de weg. Ze ziet de zon 
nooit in het water schijnen.  

Zo ziek als een hond.  Zeer ziek zijn, doodziek op bed liggen. 

Door het oog van de naald kruipen Maar net kunnen ontkomen aan gevaar.  
 
We zijn door het oog van de naald gekropen. Hadden we 
een vliegtuig eerder genomen, dan  hadden we in het 
neergestorte vliegtuig gezeten.  

Voor een appel en een ei Bijna gratis, heel goedkoop. [ appels hoorden vroeger tot de 
goedkope fruitsoorten en eieren zijn goedkoper dan vlees of 
vis] 

 


