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4778. Hii zâl ziin liedie niet lâng zingen.
Zijn zéee za|niet lang duren; ook : hij zal er niet lang plezier
van hebben.

4779. lk weet er een liedje van te zingen'
Ik ben er van op de hoogte; ik heb het ondervonden'

4780. Ik zal hem een ander liedie laten zingen.
Ik zal hem anders doen handelen.

4781. Ziin liedie is uitgezongen.
Het is met hem gedaan'

4782. Yeel liekens in zijn buik hebben.
Veel pretenties hebben, veeleiserrd zijn.
z. b. j Yeel noten op ziinzang hebben.

TONEEL.

4783. Een kunstenaar van de koude grond.
Een die niet veel betekent.

4784. Hij heeft achter de coulissen gekeken. 
-

Hij kent de ware toedracht der zaak.
z. b. : H.ii weet hoe de vork in de steel zit.

4785. Achter ile schermen blijven.
Niet oPenlijk oPtreden.

4786. Achter de schermen kiiken.
Zich vergewissen van verborgen bedoelin gen of verhoudingen.

4787. Dat gebeurt achter de schermen.
Dàt wordt in 't geheim gedaan.

4788. Iets voor het voetlicht brengen.
Iets bespreken, er de aandacht op vestigen.

SPORT EN SPEL

4789. De baan is schoon (o/.' klaar).
De gelegenheid is gunstig, de kans is te wagen.

4'19O. De bal misslaan,
Het mis hebben.

1905. De bal op iemands ilak werpen.
Het op iemand gemunt hebben.

4791. Elkander de bal toekâatsen.
Elkander bevoordelen; o/ .' elkander scherp de
zeggen.

4792. Hii weet er seen bal van.
Hij weet ér volstrekt niets van; hij weet er geen zier, geen
steek van.

4793. Iemand de bal toegooien.
lemand bovenmate begunstigen.

4794. lk zag die bal wel spelen.
Ik zag wel, dat het daarop werd toegelegd.

4795. De keur van de ballen hebben.
Mogen kiezen vôôr anderen.

4796. De kolf naar de bal werpen.
Zijn kunst ol studié opgeven, de moed opgeven; de lier
aan de wilgen hangen.
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.t69. Hij gaf mii dadeliik stok en bal in de hand.
Ik kon dadelijk twist met hem krijgen, zo scherp waren
zijn woorden.

4797. Yast in de beugels zitten,
Zeker van zijn zaak, van zijn betrekking zijn.

4798. Hardlopers zijn dooillopers.
Langzaam gaat zeker; wie te hard begint, heeft kans dat
hij niet ten einde toe kan volhouden.

4799. 't Is een hardloper van luie Kees.
Hij is traag. is bijna te lui dat hij gaat.

4800. 't Is geen hardloper.
Hij vordert langzaam.

4801. Hij denkt dat hij de hoogvogel heeft afgeschoten,
Hij denkt iets bijzonders te hebben gedaan.

4802. De eerste kaats hebben.
De voorrang hebben.

4803. Hij weet de kaats wel te tekenen.
Hij weet wel in zijn voordeel te rekenen.

4804. Met die kaats is 't achttien,
Dat is raak ! die kan ik in mijn zak steken I

4805. Hii komt vân de koersen van Deerlijk.
Hij is erg bleek.

4806. Er rnet de kolven in slaan.
Veel verteren, een losbandig leven leiden.

4807. Dat is een kolfje naar zijn hand.
Dat is juist iets voor hem, daar houdt hÛ van, dat bevalt
hem.

4808. Dat is goed gekolfd.
Dat heeft hij er goed afgebracht.

4809. Hij heeft twee pezen op zijn boog.
Hij heeft meer dan een middel om iemand te overreden, zich
door een moeilijkheid heen te slaan, enz.

4810. AIs een pijl van de boog.
Zeer snel.

4811, Al zijn pljlen zijn verschoten.
Hij wect niets meer te zeggen.

4812. De pijl tot aan de hoorn trekken.
Tot het uiterste gaan.

4813. Die piil is uit uw koker niet gekomen.
Die wijsheid hebt ge van u zelf niet.

4814. Ik heb nog andere piilen in mijn koker.
Ik weet nog een ander verweermiddel.

4815. Veel piilen in zijn koker hebben.
In onderscheiden vakken bedreven zijn; ook.' vele treffendc
redenen gereed hebben.

4816. Verschillende pijlen op zijn boog hebben.
Meer dan één middel hebben om zijn doel te bereiken.

4817. Ziin piilen in 't wild verschieten.
Zijn krachten verspillen.

4818. Een lelijke schaats riiden.
Ergens slecht (bekaaid) afkomen.
z. b. : Zich in de vingers snijden.

4819. Een losse schaats rijden.
Niet gebonden zijn, vrij zijn (ten aanzien van zijn houding
in een bepaald geval),
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