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Door Jan de Waard

Voor zoete koek
Opdracht 1
a

In elke uitdrukking komt voedsel voor.

b

3
4
5
6
7
8

Hij heeft er geen verstand van.
Ze zijn van hem afhankelijk.
Ze krijgen er geen genoeg van.
Hij bedriegt ze.
Hij verleidt ze.
Ze geloven alles wat hij zegt.

Opdracht 2
a

1
2
3
4
5
6
7

De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.
Ze laat zich de kaas niet van het brood eten.
Dat bewijs is zo zacht als boter.
Hij wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft.
Meneer hangt overal de gebraden haan uit!
Hij heeft veel in de melk te brokkelen.
Met haar heb ik nog een appeltje te schillen.

b
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3
4
5
6
7

Het valt in de praktijk altijd mee.
Ze laat niet met zich sollen.
Dat bewijs is niet erg overtuigend.
Hij wil weten met wie hij te maken heeft.
Meneer geeft overal veel geld uit.
Hij heeft veel invloed/macht.
Met haar heb ik nog het een en ander uit te praten.

Opdracht 3
a

1
2
3
4
5

een appeltje voor de dorst
een koekje van eigen deeg
je eigen bonen doppen
op eieren lopen
de druiven zijn zuur

b

1
2
3
4
5

Mijn ouders hebben een appeltje voor de dorst.
De pestkop krijgt een koekje van eigen deeg.
Hij kan zijn eigen boontjes doppen.
Je moet hier voortdurend op eieren lopen.
Voor de verliezer waren de druiven zuur.

c

1
2
3
4
5

Mijn ouders hebben gespaard voor later.
De pestkop krijgt terug wat ze een ander heeft aangedaan.
Hij kan voor zichzelf zorgen.
Je moet hier voortdurend heel voorzichtig zijn.
Voor de verliezer viel het erg tegen.
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Opdracht 4
a

1
2
3
4
5

Hij deed mee voor spek en bonen.
Hij komt met een hoop verwijten, maar heeft zelf boter op zijn hoofd.
Dat voorstel is vlees noch vis.
Je moet de kat niet op het spek binden.
Dat is appels met peren vergelijken.

b

1
2
3
4
5

Hij doet voor niks mee. Hij speelt geen rol van betekenis.
Die man verwijt anderen wat hij zelf ook doet.
Dat voorstel is noch het een, noch het andere. Het is net niks.
Je moet iemand niet in verleiding brengen.
Dat is dingen vergelijken die je niet met elkaar kunt vergelijken.

Opdracht 5
1
2
3
4
5

Van de nieuwe smartphone worden er heel veel verkocht. Ze gaan als warme
broodjes over de toonbank.
Sinds snackbar De Vette Hap failliet is, krijgt de snackbar een straat verderop
veel meer klanten. De een zijn dood is de ander zijn brood.
Hou vol, ook al is het niet leuk. Je moet gewoon door de zure appel heen
bijten.
Maak je er toch niet druk om! Het sop is de kool niet waard.
Wat heeft zij een geluk! Ze valt met haar neus in de boter.

Opdracht 6
-
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