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 KIES DE PLEZANTSTE UITDRUKKING 

 

Voor de Week van het Nederlands 2019 lanceert het Huis van het Nederlands Brussel een 
wedstrijd: kies de plezantste uitdrukking! 

De winnaar krijgt een weekendje Brussel: een diner voor 2 personen, een overnachting in een 
mooi hotel en 2 cinema-tickets.  

 

Wat moet je doen? 

 

 

 

 

 

 

JE VOORBEREIDEN 

Je voorbereiden? Dat doe je met deze oefening.  

 Stap 1: verbind elke uitdrukking met een betekenis. 

 Stap 2: wat vind jij de plezantste uitdrukking? Stem via www.deplezantste.be 

 

 

  

Surf naar www.deplezantste.be en kies een uitdrukking 
uit onze lijst!  

Probeer de uitdrukking daarna ook zelf te gebruiken!  

 

http://www.deplezantste.be/
http://www.deplezantste.be/
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1. VERBIND DE UITDRUKKING MET DE CORRECTE 
BETEKENIS 

 

Uitdrukking 

A. Zie je dat zitten? 
B. En toen stond ik met mijn mond vol tanden. 
C. Heb je dat al onder de knie? 
D. Ik zal het voor een keer door de vingers zien. 
E. Dat heb je uit je duim gezogen. 
F. De situatie loopt uit de hand. 
G. We moeten de knoop doorhakken. 
H. Katrien valt weer door de mand. 
I. Ons feestje valt in het water. 
J. Ze laat hem in de steek. 

 

Betekenis 

1 Katrien wordt ontmaskerd als leugenaar, bedrieger … 
2 Normaal mag dit niet maar voor één keer is het niet zo erg.   
3 En toen wist ik niet meer wat te zeggen. 
4 Wil je dat doen? 
5 De situatie verergert, we hebben het niet meer onder controle. 
6 Ons feestje gaat niet door: er waren problemen.  
7 Ze verlaat hem, ze dumpt hem, ze laat hem zitten (met zijn problemen) 
8 Dat heb je verzonnen, dat is niet waar. 
9 Begrijp je dat al? Kan je dat al? 
10 We moeten een kordate beslissing nemen. 

 

 

A B C D E F G H I J 

          

 

 

Niet vergeten! Surf snel naar www.deplezantste.be en kies de uitdrukking die jij het 

plezantst vindt. Misschien win jij onze prijs?  

  

http://www.deplezantste.be/
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2. VERBIND DE UITDRUKKING MET DE CORRECTE 
BETEKENIS 

 

Uitdrukking 

A. Naïla heeft op Alexanders tenen getrapt. Maar Alexander heeft lange tenen. 
B. Zing maar een toontje lager, Romeo. 
C. Ben je met mijn voeten aan het spelen? 
D. Boris moet water bij de wijn doen. 
E. Houd Marcel in de gaten! 
F. Wat Giovanni vertelt, moet je met een korrel zout nemen. 
G. Andrea is nooit op de hoogte van de problemen. 
H. Nassim steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. 
I. Vanavond zetten we de bloemetjes buiten. 
J. Olga leidt Oscar om de tuin. 

 

Betekenis 

1 Andrea weet nooit iets van de problemen. 
2 Wees een beetje minder arrogant, Romeo. 
3 Nassim geeft altijd duidelijk zijn mening. 
4 Wat Giovanni vertelt, moet je niet zomaar geloven. 
5 Boris moet compromissen sluiten. 
6 Naila heeft Alexander beledigd. Maar Alexander voelt zich snel gekwetst. 
7 Hou je me voor de gek? 
8 Vanavond gaan we feesten. 
9 Let goed op Marcel. 
10 Olga misleidt Oscar. Olga bedriegt Oscar. 

 

 

A B C D E F G H I J 

          

 

Niet vergeten! Surf snel naar www.deplezantste.be en kies de uitdrukking die jij het 

plezantst vindt. Misschien win jij onze prijs?  

 

http://www.deplezantste.be/

