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3113. Een klein Iek doet een groot schip zinken.----- - Èn klein verzuim kàn de groôtste gevolgen hebben'
z. b. : 946,4013,

1325. Hret is te laat het lood geworpen als het schip stuit.- - -- - ---ir"t 
is tJlâat om maalregelén te nemen, wanneer een ongeluk

niet meer te vermijden is ; men moet tijdig zijn voorzorgen
nemen.
z. b. : 1323, 1324,1326-1328-

3114. Er dienen geei twee grote masten op één schip.
Er moet slechts één zijn die gebiedt.
z. b. : 624,992,2624.

3115. De wal keert het schiP.
Men moet zich schikken naar de omstandigheden.

3116. Eerst in de boot, keur van riemen.
Wie er het eerste bij is, mag kiezen.
Ook :

311?. Die eerst in ile schuit komt, heelt keur van de plaats.
z. ô. .' 31?8' 3856.

3118. In een lekke boot is het slecht zeilen.
Het is moeilijk zijn doel te bereiken met ongeschikte of on-
deugdelijke middelen.

1375. V^n dè boôt kont men in het schip.
Men komt van het kleinere tot het grotere, van kwaad tot
erget.

3119. Een àriemaster wordt niet op één dag gebouwd'
Men kan een grote onâcrneming 

-niet in korte tijd ten
uitvoer brengen.
z. b. : 1248-1250,3292,3295.

2166. Die schuit noch paârd heéft, kan geen vrachten laden.
Zonder over àe nodige ;niddelèn te beschikken, kan men
niets uitvoeren,

z. b. : 24,32,128,136'
3120. Er is geen schuit zo dicht, of er is een lek in'

TeÀslotte raakt alles bekend.
t125, Die geen schuitje heeft, moet in zijn hoedi-e-varen.

M?n moet zich behêlpen met Ae midilelen die men heeft'
z, b. : 89,3154' 3822.

3121. Een goed sdhipper zcilt wel eens tegen een paal.
Oôk een bétiwaam mens kan wel eens missen.
z. b. : 448, 622, 655, 667, 979, 2438, 2452, 2708' 3l2l'
3126, 3270, 3790, 3963, 4021.

3122. [den kan geen schipper en stuurman te.vens ziin.
Men kîn geen-fwee zaken tegelijk even goed uitvoeren'
z. b. : 215O.

312.1. Schippers en voerlieden zetten malkander over'
Wij rnoeten elkander helPen-

3124. Schip-pers pozen niet wanneer ze onder zeil zijn'
Aii meri voor iets klaar is, moet rren er mee beginnen.

3125. De beste stuurlui staan aan wal.-Het 
is gemakkelijk de daden van anderen af te keuren als

men zicih niet in-hun toestilnd bevindt.
z. b.: 3192.

3126. Een soed stuurman valt wel eens overboord'
Zàlfs de beste kan wel eens iets mislukken.
Zie 3121.
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3127. Op een stille zee kan iedereen stuurman zijn.
Het is gemakkelijk een taak te volbrengen (een werk goed
uit te voeren), wanneer alle omstandigheden gunstig zijn.
Ook :

2955. De voorspoedige wind maakt een goed matroos.
z. b, : 3Q03.

3128. Een goed zeeman (o/: schipper) valt wel eens over boord.
Zie boven, nr.3t26.

3129. F,en goed zeeman wordt ook wel eens nat.
Een matig mens drinkt ook wel eens een glaasje meer dan
hij verdragen kan,

3130. Die gescheept is, moet varen.
Na de eerste schrede kan men niet meer stilstaan ; wat men
begonnen heeft, moet men voleindigen.
z. b. : L017, lll8,2968,3724.
Ook :

3131, Daar men mee scheep is, moet men mee varen.
3132. Men moet varen wâarvoor men scheep komt.

Men moet berekend zijn voor dat, waarvoor men zich uit-
geeft.

3133. Vroeg op weg en traagkens varen, helpt de tijd en râmpen sparen.
Haastige spoed is zelden goed.

3f34. Wie ver wil varen, moet garen en spâren,
Alleen rnet spaarzaamheid en vlijt zal men vooruit komen.

3135. Men kan vaak niet bezeilen, wat men bestevent.
Niet steeds kan men zijn doel bereiken.

2960. l/Ien moet zeilen terwijl de winil ilient.
Men moet trachten uit alles voordeel te trekken ; men moet
van de gelegenheid gebruik maken.
z. b. : 2961,

3136. Als men een klip boven water ziet, zo kan men ze miiden in
't zeilen.

Wanneer men tijdig voor een gevaar gewaarschuwd is, kan
men de nodige maatregelen nemen.

3f37, Op een verdraaid kompas is het kwaad zeilen.
Zonder goede, vertrouwde leiding, zal men het niet vcr
brengen.

3138. Bij de wal langs zeilt men zekerst.
Begeef u niet nodeloos in gevaar.

1333. Gr niet scheep zonder beschuit.
o.f :

1334. M.en moet nooit zonder beschuit in zee gaan.
Begin geen onderneming zonder eerst alle nodige maat-
regelen te hebben genomen en zonder over de nodige
middelen te beschikken.

3139. Beter nog een anker kwijt dan het gehele schip,
Van twee kwaden moet men het minste kiezen.
z. b. : 172,375.

3140. Die 't anker licht, moet weten waâr hij henenvaart.
Wanneer men iets onderneemt, moet men van te voren alle
nodige maatregelen en voorzorgen nemen, daar men anders
gevaar loopt te mislukken.
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