
Ronald’s verhaspelingen: 

Daar gaat nog een schip zure wijven uit vallen 

Dat gaat van een Jantje van Leien dakje 

Koeien met spijkers slaan  

(van: koe bij de horens vatten en spijker met koppen slaan) 

Hij loopt nog eens tegen de klippen op (Mart) 

(van: tegen de lamp lopen, tegen de klippen op lopen) 

“dan raak ik aan mijn praatstoel” 

(van: dan raak ik aan de praat & zit ik op mijn praatstoel) 

Mij stond in het achterhoofd bij …. 

(van: Er staat mij iets bij en ik heb ergens in mijn achterhoofd) 

Ik ga dat kunstje van haar afleren (Jamie Oliver die recepten van Oma’s 

in Italië gaat leren) 

(van: Ik ga dat kunstje afkijken & ik ga het van haar leren) 

Dit verhaal escaleert helemaal uit de hand (Daan) 

(van: iets escaleert & iets loopt uit de hand) 

Daar zijn ze flink de mist mee in geschoten 

(van: De mist mee in gegaan & mis geschoten) 

Daar kraait geen hond naar (Mart) 

(van: daar kraait geen haan naar & daar geeft geen hond om) 

Iets uitvorschen 

(van: uitzoeken & navorschen) 



Dan is het hek over de dam (Mart) 

(van: “dan is het eerste schaap over de dam” & “dan is het hek van de 

dam”) 

Dat is het kersje op de zalm (Rik) 

(van: “kers op de pudding” & “neusje van de zalm”) 

Iets uit de losse mouw schudden 

(van: “iets uit de mouw schudden” & “iets uit de losse pols doen”) 

Dan zijn de rapen aan het dansen & Dan zijn de poppen gaar (Daan) 

(van: poppen aan het dansen & dan zijn de rapen gaar) 

Dan is de kogel door de dam (Daan) 

(van: kogel door de kerk & hek van de dam) 

Er is een last van mijn hart gevallen 

(van: dat is een pak van mijn hart & er is een last van me afgevallen) 

Uit de verte 

(van: in de verte & uit het zicht) 

Naast de boot pissen 

(van: buiten de boot vallen & naast de pot pissen) 

De hand in eigen broek steken 

(van: de hand in eigen boezem steken) 

Ik ging meer drinken dan strikt noodzakelijk (Harrie Jekkers) 

Vrouwvriendelijk en plantaardig (Harrie Jekkers) 

Toen kwam de ware aap uit de mouw 



(van: toen kwam de aap uit de mouw, toen kwam de waarheid aan het 

licht, en “de ware jacob”) 

Er is bij hem een haakje los  

(van: er is iets niet in de haak & er is een steekje bij hem los) 

Uit de losse vinger 

(van: uit de losse pols en met de natte vinger) 

Heb ik me de vraag wel eens afgesteld 

(van: heb ik me wel eens af gevraagd, Heb ik wel eens de vraag gesteld)  

Daar heb ik eens flink mijn neus aan gebrand 

(van: daar het ik mijn neus aan gestoten en daar heb ik mijn vingers aan 

gebrand) 

Zich ergens dwars voor maken 

(van: Ergens dwars voor gaan liggen en zich ergens hard voor maken) 

Je bent een spuitvat vol ideeën (Marie-José) 

(van: een vat vol ideeën en ideeën spuien) 

Dat is stoot aan gevend (Paul de Leeuw) 

Ik heb de kans waargegrepen (Ronald) 

(van: de kans grijpen, de kans waargenomen) 

 

 


