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Speurtocht 
spreekwoorden en gezegden in beroepen 

Zoek de goede betekenis bij het spreekwoord 

en zet die letter op het scoreformulier. 

Staat er niks dan is het een spatie. 

Welke zin komt er uit? 
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Scoreformulier + antwoorden 

1 Voor de deur van de visser 
vissen 

Vergeefse moeite doen E 
2 Hij is de kapitein van het kot Hij is de baas r 
3 De boer opgaan Het land afreizen om zaken 

te doen 
 

4 Er is altijd een meester boven 
meester 

Er zijn altijd mensen, die het 
beter (denken te) weten 
 

i 

5 Daar gaat een dominee voorbij 
 

Het wordt ineens heel stil in 
een gezelschap 

s 
6 Het is voor de bakker Het is in orde  
7 Hij is aan het landmeten Hij is dronken w 
8 Schrijven als een smid Slordig en onverzorgd e 
9 Het zijn niet alleen koks die 

lange messen dragen 
Je kan nooit op het uiterlijk 
van iemand afgaan 

r 
10 Schoenmaker blijf bij je leest Bemoei je alleen met dingen 

waar je verstand van hebt 
k 

11 Spreken als een advocaat Zeer welbespraakt zijn  
12 Een fles soldaat maken Een fles sterke drank 

leegdrinken 
a 

13 Op een kalme zee kan iedereen 
stuurman zijn 

Wanneer de 
omstandigheden gunstig 
zijn, is er niets aan om de 
dingen goed te doen 

a 

14 Niet voor eigen rechter spelen Geen wraak nemen, het 
gerecht zijn werk laten doen 

n 
15 Hij is net zo geacht als een 

rotte appel bij de groenteboer 
Hij is niet graag gezien  

16 Geen twee kapiteins op één 
schip 

Er kan er maar een de baas 
zijn 

d 
17 Dat is het geheim van de smid Dat weten alleen ingewijden e 
18 Wat de boer niet kent dat eet 

hij niet 
Onbekend voedsel niet 
willen opeten of proeven 
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19 De beste stuurlui staan aan wal Er zijn altijd mensen die 
zeggen dat ze het beter 
kunnen 

w 

20 Dat zijn twee koetsiers op één 
bok 

Er staan mensen aan de 
leiding die het onderling niet 
eens zijn 

i 

21 Hij heeft het zo druk als een 
pruikenmaker met één klant 

Hij doet of hij het druk heeft 
maar heeft niets te doen 

n 
22 Lachen als een boer die kiespijn 

heeft 
Niet echt lachen k 

23 Hij is met hetzelfde water naar 
de dokter geweest 

Hij heeft iets onaangenaams 
meegemaakt, dat een ander 
ook is overkomen 

e 

24 Aan het vee herkent men de 
boer 

Men kan iemand 
beoordelen op basis van zijn 
producten of werk 

l 
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Scoreformulier van:_____________________ 
Je ziet hier allemaal spreekwoorden en gezegdes. Wat is de betekenis? Zoek het op en schrijf 

de letter er achter. Staat er niks dan is het een spatie. Lees de slagzin van boven naar 

beneden. 

1 Voor de deur van de visser vissen  
2 Hij is de kapitein van het kot  
3 De boer opgaan  
4 Er is altijd een meester boven meester  
5 Daar gaat een dominee voorbij  
6 Het is voor de bakker  
7 Hij is aan het landmeten  
8 Schrijven als een smid  
9 Het zijn niet alleen koks die lange messen dragen  

10 Schoenmaker blijf bij je leest  
11 Spreken als een advocaat  
12 Een fles soldaat maken  
13 Op een kalme zee kan iedereen stuurman zijn  
14 Niet voor eigen rechter spelen  
15 Hij is net zo geacht als een rotte appel bij de groenteboer  
16 Geen twee kapiteins op één schip  
17 Dat is het geheim van de smid  
18 Wat de boer niet kent dat eet hij niet  
19 De beste stuurlui staan aan wal  
20 Dat zijn twee koetsiers op één bok  
21 Hij heeft het zo druk als een pruikenmaker met één klant  
22 Lachen als een boer die kiespijn heeft  
23 Hij is met hetzelfde water naar de dokter geweest  
24 Aan het vee herkent men de boer  
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Opdracht voor als je klaar bent: 

Welke beroepen ben je in de spreekwoorden en gezegdes tegen 

gekomen? 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

7._________________________ 

8._________________________ 

9._________________________ 

10.________________________ 

11.________________________ 

12.________________________ 

13.________________________ 

14.________________________ 

15.________________________ 

16._______________________ 

17._______________________ 


