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OUDE WIJSHEDEN 
Je hebt het vast al gemerkt, spreekwoorden en gezegdes bevatten heel veel waarheden! En laat 
er nu net heel veel bestaan over paarden! Deze doe-opdracht is weggelegd voor onze 
creatiefste clubs en clubleden!  

Je kan spreekwoorden met de ganse groep zo goed mogelijk proberen uitbeelden, en daar 
filmpjes van maken en delen.  

Maar je kan ook de ruitertjes in groepjes delen, en aan de slag laten gaan met een spreekwoord. 
Ze moeten het dan in groep zo goed mogelijk uitbeelden, zodat de anderen het kunnen raden. 

 

Spreekwoorden 

 Werken als een paard. (= heel hard werken) 
 Honger als een paard hebben. (= heel veel trek om te eten) 
 Hij is de prins op het witte paard. (= hij is de man uit je dromen) 
 De teugels in handen hebben/houden. (= de leiding hebben of houden) 
 De teugels kort houden. (= strenger optreden) 
 De teugels laten vieren. (= minder streng zijn) 
 Man en paard noemen. (= je duidelijk uitdrukken) 
 Snel op het paard zitten. (= snel kwaad worden) 
 Een gegeven paard niet in de bek kijken. (= je moet geen opmerkingen geven op iets dat 

je gekregen hebt) 
 Beter één ezel voor de ploeg dan twee paarden op stal. (= voor zekerheid kiezen) 
 Dat kan het paard niet trekken. (= daar heb ik niet genoeg geld voor) 
 Een goed paard maakt nog geen goede ruiter. (= een goed resultaat hangt niet alleen af 

van de middelen die je hebt, maar ook van je vaardigheden.) 
 Die werkt als een paard, zal haver eten. ( = hard werken betekent voor de meesten onder 

ons niet automatisch dat je een goed inkomen zult hebben.) 
 Ziekte komt te paard en gaat te voet. (= je kunt erg snel ziek worden, terwijl beter 

worden lang kan duren.) 
 Hier kan een blind paard geen schade aanrichten. (= er is hier niets van waarde.) 
 Men kan geen paard al lopende beslaan. (= neem de tijd om je dingen te doen.) 
 Op een blind paard wedden. (= kiezen voor iets waarvan je van tevoren weet dat het zal 

mislukken.) 
 Ik zoek het paard, maar ik zit erop. (Je zoekt naar iets wat heel dichtbij is.) 

 

Wees actief op sociale media (Instagram/Facebook/Tik Tok)!  
Plaats de sfeerbeelden online op jouw kanalen, tag ons 

(@paardensportvlaanderen) en gebruik de volgende hashtags: 
#fieropmijnsport #drétegenallenchallenge #paardensportvlaanderen.  

 


