
 

 
  

NAER DE VOEBAL. 
 

Begin jaere vijftig wier 'k lid van de voebal. Je hà toen nog nie zôôvel cluppies, zôdàde keus al 

gaauw gemaokt was. Nou ja, 't was me aaigelijk al van jongs af aan met de paplepel ingegote. 

Elke zondag gong 'k mè me vaoder mee. Die speulde in 't eerste. Ik kreeg zôdoende voor niks 

zellufs nog 'n pleksie van 'n daolder op de trebune. 

De voebal begon aaltijd met  'n optochie van 'n hoop mense, die langs de Stesjonsweg en over 

de Prelweg naer 't voebalveld koierde. Auto's wazze nog schaers. 

Op je tiende moch ie komme treene. Nou magge die klaaintjies van 'n jaer of zes al tegen 'n 

ballechie komme trappe. Staarker nog, as ze zô 'n jaer of nege, tien, zijn, staon de grôôte 

voebalbaoze al langs 't lijntjie te kijke. Ze perbere dan de jochies, die wat beter dan 'n aander 

zijn, naer ' n profcluppie aarges in 't land te haole. 

 

Pieterjan 

 

Trug naer de jaere vijftig. Slierecht, zôas de club hiettende, hà twêê velde. Eên waer de trebune 

stong, vlak bij de Rijksweg. 't Aandere lag meer naer de kant van de Prelweg. D'r stong ok nog 

'n houte ketine. De baos van de voebal was voor ons niet de voorzitter, maor Pieterjan. 

Pas laeter kwam ie d'r achter dat ie Vroege hiette. Hij regelde aale zaoksies, waer we mee te 

maoke hadde. Zôas de balle oppompe. De nette ophange. De klêêdhokke schoonvege en gao 

zo mor deur. Soms zag ie 'm  'n nieuw fetertie in d'n bal doen, want die met zô'n mooi rond 

oppompgaetjie bestonge nog nie. Dà fetertie kon nog wel 's hêêl lastig weze bij 't koppe. Azzie 

dat 'n bietjie minder goed dee, dan hà je grôôte kans om met 'n snee over je neus thuis te 

komme. 

In de watte wiere we zeker niet gelege. As we nae 'n poosie tegen 'n ballechie getrapt te hebbe 

terug kwamme in 't klêêdhok, mosse we mor zien hoe we ons aaige weer schôôn krege. Ja, d'r 

was wel waoter, mor allêên mor koud. Je mos 't dan zellufs nog met de hand oppompe. 

Laeter kwam d'r nog zo'n ding met van die gaetjies d'r in, waer 't waoter zô mor vanuit de 

hôôgte uit viel. 'n Hêêle stap voorwaerts, mor nog wel aaltijd koud waoter. 

 

De plank 

 

Je kon op twee meniere op 't voebalveld komme. Langs de hôôfdpoort aan de Prelweg, waer 

sondags altijd iemand stong om de kaorties af te scheure. Je kon daer ok aarges je fiets kwijt. 

D'r was ok nog 'n aandere, kortere weg. Je mos dan over d'n Tiendweg gaon en dan lag t'r deur 

de weeks 'n planksie over de slôôt. Dat was aaigelijk 'n link waark azzie evewichsgevoel niet 

aal te best was, mor met 'n bietjie handighaaid slaogde je d'r wel in drôôg aan d'n overkant te 

komme. 

 'n Leuke sport en je won d'r nog wà tijd mee ok. 't Kon netuurlijk ok wel 's uit de hand lôôpe. 

Je had 'r mêêstal wel iemand tusse zitte, die de boel wat ophitste. En soms zat 'r  'n jochie bij 



,dat daer gevoelig voor was. Dan kon 't beure, dat de leste zo gek gemaokt wier, dat ie mè z'n 

fietsie over de niet aal te brêêje plank perbeerde te rij-je. 

Slim waark netuurlijk. Je hà toen ok al echte stuntrij-jers. Ze zouwe nou best passe in dat 

tilleviezieprogrammao van " Fiets 'm d'r in", of zô iets. Maor al te dikkels ging 't faolikant mis 

en de slemiel mos dan wel met 'n nat pak naer huis. We misten 'm daerna wel 'n pôôsie op 't 

voebalveld. Je snap wel waerom. 

 

Voor 't heusie 

 

Op ie twaolfde jaer moch ie aaindelijk met 'n "echt" wedstrijchie meedoen. Vedder dan 'n 

pertijchie schoolvoebal op 't veldjie aan de Hobbemaostraet, op de plek waer nou gezwomme 

wordt, wazzie nie gekomme. Je was dan ok d'n hêêle week van slag azzie voor 't eerst nae 

twee jaer oefene met koppe, stoppe, ingooie, trappe en noem mor op, voor 't heusie mee moch 

voeballe, naer 'k mêên in de junioorties van Slierecht F. Hoe dat aamel gong, vertel 'k op 'n 

aander keertie nog wel 's. 

 

Hartelijk dank hr. V. te G. We kijken al uit naar het vervolg! 

 

 

Reacties:  

R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368. 

 


