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2411. l-ood in zijn schoenen hebben.
Traag en langzaam gaan.

2145. [4.et loo-d in dc schoenen aankorncn.
Schoorvoetend, langzaam naderen'

4376. Uit het lood geslagen zijn.
Geheel in de war zijn.

4377 . tren loodje in het zakje- werpen. .'- -- --b; zàâk wat aattdikketi, ook een duit in 't zakje doer''
4378, Er nog een loodje opleggen-..-

De zaak nog wat moetluker maKen'
4379. Hii zal het loodje leggen.-Hii 

zal het spel verliezen.
99. F,en plak lood oP de koP hebben.

Dronken zijn.
4380. Het is goud uit de koperen.doos'

Sche"rtsend gezegd-van iets dat op goud lijkt'
4331. Hii drinkt goud uit een horerrtje'

Hij leeft in rijkdom.
4382. Hii nieent dat hii goud zal drinken uit een horentie'

Hij stelt zich èf gouden bergen van voor.
4383. Iemand in goud bcslaan.--""' ^-Ë;;;aî;;tin 

ère houden. (Gczegd van iemand die ziclr
verdienstelijk heeft gemaakt.)

4384. lets tegen goud opwegen'
Er ieer veel voor betalen'

4385, Als een pareltie ln 't goud zitten'""-' '^.'Een- ûitteÉ;;d" frlaats hebben; tussen aangename bur:n
zittet.

4386. Grove diarnanten slijPen.
Langs de straat slenteren.

JACHT EN VISVANGST

4387. Iemanrl op de iacht hcbben'
Iemanô aclitervolgen, op de vlucht diijven'

43S8. Hij heeft alle bijtjes afgcvist..
tti.l kan nergèns meer geld te leen krijgcn'

4389. Voor eens vissers deur vissen.
Vergeefse moeite doen.

1208. ln troebel water vissen.
Uit twist voordeel trachtetr te trekken.

4390. Met een gouden hengel vissen.'---' ^ - 
ùiiip8Ài"g"n o-"iets gedaan te krijgen.nrel geld of.geschen-
keï ônà'ersteunen; doo-r omkopen iÙn doel zien te bereiken'
z. b. : NIet een gouden net vissen'

4391. Naar iets hengelen.
Pogingen dben om iets te krijgen'

4392. llet aas beet hebben.'---' ---it;;;âÈa;tj;. 
(cezesd van een persoon' die zich tot iets heeft

laten verlokkeir of rcrleiden.)
4393. Daar schuilt een angel onder'

Daar is boosaard-ig opzet achter verborgen.
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4394. Hij beet aan dc angel.
Hij liet zich vangen door het lokaas.

4395, Iemand aan zijn angel krijgen.
Iemand in zijn macht krijgen.

4396. De angelroede uitwerpen.
Een poging aanwenden om iets uit te vissen, om het op
behendige wijze te weten te komen.

4397. }J.ii zal een harde (o/ .' kwade) dobber hebben,
Hij zal het hard te verantwoorden hebben; het is te vrezeî,
dat hij bezwijken zal (v. ziekte, strijd, enz.).

4398. Een fuik uitzetten.
Trachten iemand te verschalken, te vangen.

4399. Hij is de fuik gelopen.
Hij is in de val gelopen.

4400. Hij licht eens anders fuiken.
Hij gaat met de voordelen strijken, waârvoor een ander
de moeite heeft gedaan.

440f . Hij praat zich in de fuik.
Hij praat zich vast.

4402. Iemand de fuik lichten.
Iemand onderkruipen.

1764. ln de fuik zljn.
Verloofd, getrouwd zijn.

4403. Trachten in eens anders fuiken te vissen,
Trachten anderen de voordelen af te winnen; onder iemands
hazen schieten.

1404. Aan de haak bijten.
(van vissen) In het aas bijten en zich zo laten vangenl (frc.
van ntensen) Zichmel iets (vooral rnet iets hachelijks) inlaten.

4405. Hij heeft de haak in de keel.
Hij is verliefd.

44O6. Aan de vishaak biiten.
Zich laten verschalken, bedriegen,

4407. Achter het net vissen.
Te laat korren voor iets, waar een ander ons voor geweest
is; konlen, als de kans voorbij is.

4408. Dat valt in ziin net.
Dat gelukt hem.

4409. Door alle netten gevlogen zi!n,
Doortrapt, listig zijn.
z. b. : Yan alle markten thuis zijn.

4410. Iemand het net over het hoofd halen.
Iemand onverwachts tegen wil en dank tot iots doen besluiten.

4411. Iemand in zijn eigen net vangen.
Hem door zijn eigen woorden overtuigen.

4412. ln het net zitten,
verschalkt zijn.

;1413. Met een gouden net vissen.
Zijn pogingen om iets gedaan te krijgen met geld of geschen-
ken ondersteunen.
Zie ook hierboven, nr.4390.

4414. Ziin net in de rvind steken.
Iets onderzoeken.
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