
 

 

 



 

     Zonderlinge spreekwoorden. 

 

Hieronder staan 30 spreekwoorden. In de eerste 15 worden alleen de medeklinkers genoemd, terwijl 

de laatste 15 spreekwoorden enigszins in de knoop zijn geraakt. Probeer in de eerste 15 gevallen het 

juiste spreekwoord te ontdekken. Bij de laatste 15 spreekwoorden moet u de juiste zinsdelen achter 

de puntjes zoeken bij het gedeelte voor de puntjes. 

 

1. ..n gd wrd vndt ltjd n gd plts. 

2. ..gn schld plgt ht mst. 

3. D. tzndrngn bvstgn d rgl. 

4. ..dr vgltj zngt zls ht gbkt s. 

5. ..n mns zjn zn s n mns zjn lvn. 

6. Zch d ks nt vn ht brd ltn tn. 

7. .ls d wjn s n d mn s d wjshd n d kn. 

8. Mn mt rn mt d rmn d mn hft. 

9. ..n gd gwtn s ht zchtst hfdkssn. 

10. Glnde kln p mnds hfd stpln. 

11. D ht kln nt rt s ht grt nt wrd. 

12. ..mnd knlln vr ctrnn vrkpn. 

13. W gft wt hj hft s wrd dt hj lft. 

14. W btr p z’n hfd hft gt nt n d zn stn. 

15. A. s ht bgnnn ht s ng nt gspnnn. 

 

 

16. Een ons geduld is  -----------------------  dan de mond verbrand. 

17. Voorzichtigheid is  ----------------------- dempt men de put. 

18. Andermans boeken  --------------------- licht werk.  

19. Wat het zwaarst is  ---------------------- kan laag vallen. 

20. Met grote heren is  ----------------------  verzouten de brij. 

21. Een vriendelijk gezicht  ----------------- zal storm oogsten. 

22. Geen profeet is  -------------------------- meer dan een pond verstand. 

23. Zachte heelmeesters maken  ---------- vol tanden zitten. 

24. Beter hard geblazen --------------------- de moeder van de porseleinkast. 

25. Als het kalf verdronken is  ------------- zijn duister te lezen. 

26. Vele handen maken  -------------------- moet het zwaarst wegen. 

27. Wie hoog klimt  -------------------------- het slecht kersen eten. 

28. Te veel koks  ----------------------------- geeft overal licht. 

29. Wie wind zaait  -------------------------- in zijn eigen land geëerd. 

30. Met de mond  ---------------------------- stinkende wonden. 

 

 

 

 

 

 

 


