
 

 

B2 Oefenen met uitdrukkingen:      werkblad 2 
 

Hieronder vind je de uitdrukkingen uit de tekst van werkblad 1. Schrijf de juiste betekenis in 

je schrift. 

 

1. Een gat in je hand hebben. 

A. Een wond aan één van je vingers hebben. 

B. Net doen of iets niet gebeurt. 

C. Geld te gemakkelijk uitgeven. 

D. Van iets kleins een groot probleem maken. 

2. Je poot stijf houden. 

 

A. Een gebroken been hebben. 

B. Niet toegeven; bij je eigen standpunt blijven. 

C. Niet meedoen. 

D. Vol aandacht naar iemand luisteren. 

  

3. Voor niets gaat de zon op. 

A. In onze maatschappij krijg je niets voor niets. 

B. Je ergens niets van aantrekken. 

C. Je problemen delen met mensen die er niets mee te maken hebben. 

D. Er is niets van te begrijpen. 

4. De wind van voren krijgen. 

A. Iemand doet boos omdat je iets fout gedaan hebt. 

B. Iemand moed inspreken. 

C .Iemand zelf laten bepalen wat hij doet. 

D. Iemand oplichten. 



 

 

5. Hoog van de toren blazen. 

A. Iemand beetnemen. 

B. Een grote mond opzetten. 

C. Een nare gewoonte hebben. 

D. Iets goed kunnen. 

 

6. Het onderspit delven. 

A. Iets goed kunnen. 

B. Iets begrijpen. 

C. Opgeven. 

D. Verliezen. 

7. Iemand met zijn neus op de feiten drukken. 

A. Iemand voor de gek houden. 

B. Tellen hoeveel mensen aanwezig zijn. 

C. Iemand laten lachen. 

D. Iemand iets zó onder de aandacht brengen dat hij het niet langer kan 

negeren. 

8. Iemand voor het karretje spannen. 

A. Een onpopulaire mening verdedigen. 

B. Iets doen wat geen nut heeft. 

C. Een ander de baas over je laten spelen. 

D. Iemand iets laten doen wat vooral in je eigen belang is. 

 

 



 

 

 

9. In dezelfde vijver vissen. 

 

A. Een waarschuwing krijgen. 

B. Met elkaar concurreren. 

C. Het geheel niet meer overzien. 

D. Je niet bezighouden met zaken waar je niets van weet. 

 

10. De stoute schoenen aantrekken. 

A. Aan iets moeilijks durven beginnen. 

B. Niet meer uitgeven dan je kunt besteden. 

C. Goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen. 

D. Vervelende, lastige dingen doen voor een ander. 

 

 

11. Iets uit je mouw schudden. 

A. Iets noemen terwijl het niet echt te maken heeft met het onderwerp. 

B. Iets kopen dat heel erg tegenvalt. 

C. Iets zonder inspanning kunnen. 

D. Iets doen wat niet mag. 

12. Dat raakt kant noch wal. 

A. Dat slaat nergens op. 

B. Dat komt op hetzelfde neer. 

C. Dat komt hem goed van pas. 

D. Dat is heel zeker. 



 

 

 

 

 

 

13. Er schuilt een addertje onder het gras. 

A. Er is niets van te begrijpen. 

B. Pas op, er zit iets gemeens achter! 

C. Er wel voor voelen. 

D. Er maar een beetje bijzitten, niet echt meedoen. 

 

14. Buiten zijn boekje gaan. 

A. Iets doen terwijl je weet dat het eigenlijk geen zin heeft. 

B. Iets doen wat buiten zijn bevoegdheden gaat. 

C. Iets noemen terwijl het niet echt te maken heeft met het onderwerp. 

D. Iets goed kunnen. 

15. Lachen als een boer met kiespijn. 

A. Genadeloos tegen iemand optreden. 

B. Ondanks je teleurstelling toch proberen te lachen. 

C. Heel erg moeten lachen. 

D. Overal aanmerkingen op hebben. 

16. Ergens in verzeild raken. 

A. Ergens slachtoffer van worden. 

B. Ergens bij betrokken raken zonder dat je het wilde. 

C. Ergens de schuld van krijgen. 

D. Ergens een oplossing voor proberen te vinden. 

 



 

 

 
 


