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SCHOOLHERINNERINGE 2 

 

Vandaeg 't vervolg và m'n herinneringe aan de schooltijd, welke weer bovenkwamme nae 'n 

tillefoontjie van 'n schoolkameraodje van zo'n 30 jaer geleeje. 

 

Zitvoetbal 

 

Wà 'k me van die gimzaol 't eerste herinnert is de lange rondlopende klêêdruimte, die achter 'n 

podium langs gebouwd was. 

Voor 't podium stinge van die ijzere klimpaole, gêên zwaaitouwe dus zôas nou gebruikt worde. 

De vloer besting uit van die donkerbruine houte dêêltjes. Helaos was de kwaolitaait nie zo best 

meer en 't gebeurde dan ok nog wel 's dat 'r 'n splinter i je achterste kwam te zitte. Gêên 

wonder want we broche hêêl wat tijd op die vloer deur. Naest hôôgspringe was zitvoetbal wel 

de mêêst deur de gimmestiekmêêster gekoze opdracht. Daer hadde we netuurlijk nie zô'n 

bezwaer tege en 'k denk, dat de mêêster 't ok wel makkelijk vong. Hij hoefde niks voor te doen 

aan ons, wat gelet op z'n leeftijd 'n uitkomst was. Hij had ok nie veul uit te legge, zôdat 'r ruim 

de tijd overbleef om z'n pijp te rôôke. Wij hadde z'n menier van waarke netuurlijk al gaauw in 

de gaote en 't wier de grôôtste kunst om in het hêêtst van de strijd de bal op 't hôôd van de 

mêêster te richte. Wie d'r dan in slaogde de pijp uit z'n mond te schiete was netuuurlijk d'n held 

van d'n dag. Je mos wel oppasse dà je 't niet aal te  naedrukkelijk dee, want hij kon anders best 

te keer gaon as 't 'm aal te gortig werd. 

 

Traktere 

 

Aaigelijk was 't 'n beste vent, want sportief was tie en 'n belofte kwam die nae. Op 'n dag kwam 

die zô trots as 'n pauw de gimzaol binne met 'n gloednieuw touwtrektouw. Goeje spulle wazze 

d'r zô net nae d'n oorlog nog maar waainig en zô'n nieuw dik touw was 't toch wel hêêlemael.... 

. 

"Jonges", zee die, "as jullie dut touw deur de midde trekke, trakteer ik de volgende keer!" We 

wazze z'n woorde aaigelijk al vergete, toe me plots met z'n aale achterover op de vloer kiepte 

en aalebaai de ploege met 'n stuk touw in de handen zatte. We wouwe al op mekaor gaon 

schelde, want die andere hadde zeker 't touw schielijk losgelaete. Pas toen zagen we, dat de 

andere ploeg ok met 'n haalf touw op de vloer lag...... 't Gejuich barstte daernae netuurlijk los, 

de mêêster keek sip naer z'n twêê stukke uitmekaorgeraofeld touw en hiew 

woord..................Twêê weke laeter krege we aalemael twêê droptoffees van 'm. 

Jaere laeter sprak 'k 'm nog 's en kon nie naelaete te vraege, of tie 't nog wis van die 

touwtrekwedstrijd. Dat wist ie en hij was t'r ondertusse ok achter hoe  't had kanne gebeure.  

't Touw was, zôas ze wel 's zegge, van vóór d'n oorlog, mor in d'n oorlog, deur 'n zuinige 

beheerder, opgeslaoge op 'n vochtige zolder en daer was 't niet beter van geworde. 

 

 



 

 

Een mooie vloer. 

 

Laeter hebbe we op school zelf een gimlokaol gekrege. Ze hadde bij de gemêênte zeker meelij 

gekrege met ons. 't Was voor die tijd 'n drôôm. 'n Mooie vloer, leuke spulle om mee te oefene 

en wat veraal belangrijk was, we hoefde nie meer zô ver te lôôpe en .... elke week sting d'r 

voortaan zô'n sportles op 't program. We wazze met onze "zaol " zeker zo trots as de mêêster 

met z'n nieuwe touw. 

'k Herinner me ok nog, dà me in die tijd 'n hêêl sportieve onderwijzer hadde. De juffrouw van 

de godsdienstles zal zeker nie zô blij met 'm gewist zijn, want hij hiew, met z'n partijchies 

voetbal op 't schoolplaain en as 't wat minder mooi weer was met zitvoetbal, hêêl wat 

"klantjies" bij heur vandaen. 'k Durf nie veul te stelle, mor as t'r in die tijd Nederlanse 

kampioenschappe zitvoetbal gehouwe wazze, dan hadde we 'n goeje gooi naer d'n beker 

gedaen. Hêêle toernooichies waarkte we af. Allêên vonge we 't wel 'n bietjie jamme dat de 

mêêster de uitslaoge met 'n bordkrijtjie gewoon op "onze"" mooie vloer schreef. Mor ja, 't  zij 

'm vergeve. 

Aalemael dinge die v'rbij zijn, al een aerdig tijdjie trug. Zelfs 't gebouw is nog nie zôlang 

geleeje geslôôpt en daermee ok onze trots, de "gimzaol"  met de mooie vloer. 

Gek, dat zukke dinge weer boven komme nae 'n tillefoontjie van iemand, die je zeker 30 jaer 

nie gezien hèt...... !  
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