
Beweging 

Balke saag  

(snork) 

Beweging 

Beenaf wees  

(verlief wees) 

Beweging 

Nie gras onder jou 

voete laat  groei  nie  

(’n taak dadelik 

aanpak) 

Beweging 

Iemand in die rug 

steek  

(iemand in die geheim 

benadeel) 

Beweging 

Iemand kaal 

uittrek  

(iemand beroof van 

alles wat hy besit) 

Beweging 
 

’n Gegewe perd moet 
jy nie in die bek kyk 

nie  
 

(’n geskenk moet jy nie 
kritiseer nie) 

Beweging 
 

Iets uit jou 

duim suig  
(iets versin) 

Beweging 

Iemand met twee 
linkerhande  

(iemand wat baie 
onhandig is) 



Beweging 

Met die maan 

gepla wees  
(nie reg wys wees nie) 

Beweging 

Iemand op die 

vingers tik  

(iemand berispe)  
Beweging 

’n klip uit die 

pad rol  
(iemand ’n groot guns bewys) 

Beweging 

Hoog in aansien 

wees  

(hooggeag wees)  

Beweging 

Blaffende 

honde byt nie 
(hy dreig meer as wat hy werklik doen) 

Beweging 

Flikkers gooi by ’n 

meisie 
(besondere aandag gee aan ’n meisie 

om haar belangstelling te win) 

Beweging 

’n Keel opsit   

(aan die skreeu gaan) 

Teken 

’n Kaapse 

draai  
(’n wye draai)  



Teken 

Die aap uit die 

mou laat 
(die geheim verklap) 

Teken 

Jou ’n aap 

skrik vir iets 
(geweldig daarvoor skrik) 

Teken 

Die appel val nie ver 

van die boom nie  
(die kind is soos die pa of ma) 

Teken 

Ek het ’n appeltjie met 

jou te skil   

(ek wil ’n onaangename saak 

met jou bespreek) 

Teken 

Soos water op ’n 

eend se rug 
(gesê van ’n vermaning waarop 

geen ag geslaan word nie) 

Teken 

Daar is 'n slang 

in die gras  
(daar is onraad, daar skuil 

iets agter) 

Teken 

Elke huis het sy 

kruis 
(elke huis het sy sorge en 

probleme) 

Teken 

’n Kat in die 

sak koop  
(deur ’n verkoper bedrieg word 

wanneer jy iets koop) 



Teken 

Die koeël is deur 

die kerk  
(dit is klaar gedoen en niks kan nou nie meer 

gedoen word om die saak te verander 

nie) 

Teken 

Jou kop in 'n 

bynes steek  
(jou met ’n saak bemoei wat jou in 

groot moeilikheid gaan dompel) 

Teken 

Lepel in die 

dak steek  
(doodgaan) 

Teken 

’n Padda in die 

keel hê  

(hees wees) 

Teken 

Oos wes,  

tuis bes  
(in jou eie huis is jy die 

gelukkigste) 

Teken 

Jou ore uitleen 
  (na allerhande praatjies 

luister) 

Om ‘n uiltjie te knip 
 

Om ‘n bietjie te gaan slaap. 

Jou been te 

trek 
 

Om iemand te tart 



Om deur die blare 

te wees. 
 

Om deurmekaar of dronk 

te wees 

Vir iemand ‘n pinkie 

aanbied en hy gryp 

die hele hand. 
 

gesê van iemand wat alles wil hê 

as jy hom iets gee 

Om hare op jou 

tande te hê. 
 

Jy moet jou man kan staan. 

Jou kop raas. 
 

Om mal te wees. 

Om koue 

voete te kry. 
 

Om dalk nie deur te druk met 

'n besluit nie.  

Die lyn te 

trek. 
 

Dit stop te sit. 

‘n Olifant op 

jou rug te dra. 
 

Om ŉ swaar las te dra. 

Om oor  

iemand te 

loop. 

Die opponent te oorweldig. 



Om pootuit 

te wees 
 

Om baie moeg te wees 

Om dwarsdeur 

iemand te kyk. 
 

Om mense maklik op te kan 

som. 

Om ‘n veer te 

voel. 
 

Nie om te gee nie. 

‘n Wolf in 

skaapsklere. 
 

Hy doen hom anders voor as 

wat hy is. 

Om woorde in ie-

mand se mond te 

plaas. 
 

Om iemand verkeerdelik aan 

te haal. 

Liedjie 1: 

Jakkals trou met 

wolf se vrou. 
 

Dit reën terwyl die son 

skyn. 

Liedjie 2: 

Die tyd sal 

leer. 
Dit sal in die toekoms verduidelik 

word. 

Liedjie 3: 

Jy kan jou 

sterre dank. 
Jy kan baie bly wees. 



Liedjie 4: 

Hond nog haar 

af maak 
Kan dit nie regkry nie. 

Liedjie 5: 

Die wind uit 

jou seile haal 
Iemand oorbluf 

Liedjie 6: 

Iemand se hart 

te steel 
Iemand verlief te maak 

Liedjie 7: 

‘n Mes teen 

jou nek of keel 
Gedwing te wees. 

Liedjie 8: 

‘n Bitter pil te 

sluk. 
Iets uiters moeilik te hanteer. 

Liedjie 9: 

Die poppe 

gaan dans. 
Moeilikheid gaan kom. 

Liedjie 10: 

Stille waters, diepe 

grond, onder draai die 

duiwel rond! 
Mense wat stil is, is nie altyd besig 

met mooi of goeie planne nie. 

Liedjie 11: 

Sout in iemand se 

wonde te vryf. 
Dinge te vererger. 



Liedjie 12: 

Uit sy nate 

bars. 
Te groot raak vir iets. 

Liedjie 13: 

So bek kort 

jem. 
Gesê wanneer iemand iets 

gesê het waarmee jy in jou 

Liedjie 14: 

In die sop 

beland. 
In die moeilikheid kom. 

Liedjie 15: 

Wanneer jou 

knieë lam is. 
Om moedeloos te wees. 

  

  










