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4494. Uit iemands kielwater bliiven.
Uit ziin (gevaarlijke) nabijheid of omgeving blijven: zich vao
aanraking met hem onthouden: die vermijden.

4495. Hii is uit ziin kompas'-Hij 
is van streek, van de wijs, van de kook.

4496, Ziin kompas is verdraaiil'-Zijn 
vérstand is een weinig van streek; ook : hij is niet wel-

gemutst.
4497. Op dat kompas mag men veilig zeilen.

Aan die leiding mag men zich veilig toevertroulvet.
4498. Uit de liiken geslagen zijn.

Geheèl bedremmeld, verlegen zijn.
4499. Iemanil de loef afsteken.

Iemand overtreffen; iemand de baas zijn.
4500. Dat zal aan de mast wel drogen.

Dat zal wel beteren.
4501. Hii maakt van ziin mast een schoenpin.

Hij bederft iets goeds om een beuzeiing.
4502. Hii moet maar zien hoe hij de mast opkrijgt.

Hij moet zien hoe hij de zaak klaarspeeit.
4503. Hij yaart, waâr de grote mast Yaart.

Hij volgt waar zijn meerdere hem voorafgaat; hij doet u'at
ziin meester wil.

4504. Hij zal de rnast wel opkrijgen.
Hij zal zich wel weten te redden.

4505, Voor de (grote) mast zitten.
De spijé, die men op zijn bord genomen heeft, niet op kunnen'

4506. De plecht is al van 't schip.
Dat is de gewoonte niet meer.

4507. Van de plecht rollen.
Zijn post verliezen.
z. ô. : Schipper te voet worden.

4508. Achter de puttings overboord vallen.
Reddeloos verloren zijn.

4509. Hij laat hem geducht van de ra lopen.
Hij geeft hem er geducht van langs, hij haait hem duchtig
door.

451O. Ziin ra is lam geschoten.
Zijn kracht, zijn energie is gebroken.

4511. IIij is in behouden ree.
Hij is goed weggekomen, in goede haven geland'

4512. De riemen binnenhalen.
De zaak laten varen.

4513. Een riem onder het zeil steken.
Meer kracht aan een zaak blizetlen.

4514. Hij roeit met één riem.
Hij is rijk geweest, maar moet zich verminderetr.

4515, Iemand op zijn eigen riemen laten drijven.
Niet nâar-hem omzien; hem laten voortsukkelen.

4516. Met tien riemen naar lagerwal roeien.
Alles verteren, zodat men het verderf tegemoet gaat.

4517. Met zijn eigen riemen roeien.
Ziji eigen krachten beproeven; handelen naar eigen in-
zichten.
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4518" Ergens geen roer naar draaien.
Zich niet door iets van zijn stuk laten brengen.

4519. Het roer aan de scheg hangen.
Geheel verkeerd werken.

J85t, Het roer in de haag steken.
Weglopen, deserteren.

4520. Het roer in het water houden.
De zaak aan de gang houden; o/.'meester blijven van do
zaak.

4521. }Jet roer is van het schip.
Er is geen orde of tucht.

45i22. H.et roer omgooien.
Een andere gedragslijn aannemen; van gezindheid of van
partij veranderen.

4523. Het roer over de andere zijde leggen.
Een andere gedragslijn volgen.

4524. }l.ii houdt ziin roer niet recht.
Hij bestuurt zijn zaken niet goed.

4525. Hij is het roer van 't schip.
Hij is de hoofldpersoon.

4526. Hii staat stijf op zijn roer.
Hij blijlt beslist bij zijn mening; hij is zeer stijfkoppig.

4527. Niet naar het roer luisteren,
Ongehoorzaam zijn.

4528. Op zijn roer passen.
Op zijn zaken passen; zorgen dat zijn zaken de verkeerde
kant niet uitgaan.

4529. Ziin roer hangt uit de pennen.
Hij gaat de perken te buiten; hij leidt een losbandig leven.

4530. De sluizen voor iets openzetten,
Alle belemmeringen er voor wegnemen.

4531. Met een geschoten spriet varen.
Zwichten.

4532. Dat loopt glail van stapel.
Dat gaat zonder belemmeringen, het gaat als van een leien
dakje.

4533. Er is niets over stuur.
Er is niets aan verbeurd.

4534. Hij is zijn stuur kwijt.
Hij weet niet meer wat te doen.

4535. Hij ligt onder ziin beste tuig.
(v. zeelieden) Hij is netjes aangekleed.

4536. BIijI in dat vaarwater.
Volhard in dat gedrag.

4537. Blijf uit mijn vaarwater.
Pas op dat wij niet met elkander te doen krijgen; kom
mij niet te na.

4538. Iemand uit zijn eigen vaarwâter dringen.
Hem van zijn eigendom beroven.

4539. In iemands vaarwater zitten.
Iemand in zijn plannen dwarsbomen.

4540. Uit het vaarwater geraken.
Van zijn onderwerp afdwalen.
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