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482O. Een vreemde schaats riiden.
Zich vreemd aanstellèn; een lichtzinnig leven leiden'

4821. Hii riidt een Yaste schaats'
Hij is zeker van zijn zaken'

4822. Ilii saat oD scheuvels.
Hî gaai niet door dik en dun mee; hij waagt zich niet op
één nacht ijs.

4823. Altiid steekspel maken.
De zaken altijd in de war sturen.

4824. Gemakkelijk spel met iemand hebben.
Zonder 

-moèite van hem gedaan kunnen krijgen wat men
wil.

56E, H;et spel in handen hebben.
De-verdere gang van zaken beheersen'

4825, Het sDel komt oP de wagen.
De moeilijkheid gaat beginnen.

4826. Knuppel uit de zak sPelen.
Iemand er van langs geven.

926. Wii moeten bloed zien.
iVij moeten zolang spelen totdat minstens één partij gelvorr-
nen wordt.

3295. Oo de koe staan.-Bijna verloren zijn (bij het spel).
4827. Dat is een doorgestoken kaart.

Dat is een aigesproken, vooraf bekonkelde zaak.
4828. De kaart is gekeerd.

De kans ii gekeerd, de hekken zijn verhangen.
4829. De kaart is vals.

Er is bedrog in 't spel.
4830. De kaart kwijt zijn'

Zijn machi, zijn invloed kwijt zijn.
4831. Diep in de kaart zien'

Éen diepe blik hebben in 't verborgen wezen der dingen,
der omstandigheden.

4832. Iemand in de ltaart kijken.
Iemands geheimen (of plannen) doorschouwen.

4833, Iemand in zijn kaart klappen.
(2. N.) Slreken volgèns iemands zin, iemand naar de mond
praten.

4834. In iemands kaart spelen'
Hem helpen, naar zijn zin sPreken.

4835. Met open kaart spelen.
Eeriijk voor iets uitkomen; niets achterhoudenofverbergen;
niet bedekteiijk handelen.

4836. Uit de kaart klaPPen.
(2. N.) Een tbèvertrouwd geheim mededelen' verraden.

4837. Zich in de kaart laten kiiken.
Zijn vijand zijn plannen laten zien.

Ziin kaarten duiken.'(2. N.) Zijn oogmerk verborgen honden.
Dat zullen ze hem met kaarten niet afwinnen.

Hij houdt er aan.
Het boekje van de duivel.

Een spel kaarten.

581

4840. De boom uitvegen.
(2. N.) Iets belachelijks zeggen; ook : een waarheid als een
koe verkondigen.

543. Yoor de hand zitten.
Het eerst moeten uitspelen (bij het kaartspel).

484f. Hij verzaakt nooit troef.
Hij is overal bij, neemt overal deel aan, als hij uitgenodigd
wordt.

4842. Iemand van de baan kegelen (o/; knikkeren),
Iemand uit de weg dringen, hem onderkruipen, de voet
lichten.

3204. Ergens zijn als een hond in een kegelspel.
Ergens niet passen, niet op zijn plaats zijn.
z. ô. .' Ergens zijn als een haar in de soep.
Ergens zijn als een snoek op zolder.

J217. Welkom zijn als een hond in 't kegelspel.
In't geheel niet welkom zijn.

4843. Het ls niet om de knikkers, mâar om het recht van tt spel.
Het gaat niet om het voordeel, maar om het recht of om
de eer.

4844. Zijn knikker uit d'o trekken (o/.' nemen).
Niet meer meedoen, zich achteruittrekken.

4845. Zljn laatste knikker staât in d'o.
Hij waagt het weinige dat hem is overgebleven.
(De O is een ronde kring, waarin spelende kinderen hun
knikkers plaatsen).

4846. Hij heeft zijn stukken goeil op het bord.
Hij is goed voorbereid, komt goed beslagen ten ijs.

4847. De teerling is geworpen.
Het lot is beslist; 't besluit is genomen.

4848. Hij weet wat op de teerling loopt.
Hij weet de gevolgen vat zijn zaak.

4849. Dertien ogen gooien.
Een onmogelijk groot geluk hebben.

4850. Het is tegen elf ogen gedobbeld.
Ter aanduiding van een kans die wel iets beter, maar toch
altijd nog zeer hachelijk is.

4851. 't Is elf ogen.
Het is mis, de boel is in de war.

4852. Tegen twaalf ogen ilobbelen.
Het onmogelijke beproeven; gevaar lopen, dat men zijn
doel niet zal bereiken.

4853. Die vlieger gaat niet op.
Dat plannetje gelukt niet.

4854. Het waait in zijn vlieger.
De omstandigheden zijn hem gunstig, het gaat hem voor
de wind.

4855. Zo gâât de vlieger niet omhoog.
Zo zalhet niet gaan.

4838.

4839.
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