
 

VOEBALLE 

 

Onderlest hed U kanne leze hoe 't 'r bij de voebal aan 't begin van de vijftigerjaere aan toe 

ging. D'r wier in die tijd allêên nog mor op zondag gevoebald. De zaeterdag was voor de 

juniore. Elk elftallechie had 'n letter. De oudste speulde in A en daernae kwamme de 

andere letters van 't alfabet. Slierecht kon in die tijd zes ploechies op de bêên brenge. Ik 

kwam as beginnelinchie netuurlijk in 't jongste ploechie. Met 'n bietjie rekenwaark wordt 

't  dan al gaauw duidelijk dat 't de "Effies" wazze. 

'k Vergeet nooit m'n eerste echte pertijchie. Al weke van tevore wazzie zenuwachtig. Je 

spulle stinge al daege klaor en je schoene glomme as 'n spiegeltjie. Ik moch, volges 't 

kaortie dat deur de post bezurgd was, rechsbinne speule. Wat dat inhiew wis 'k aaigelijk 

nie persies. De laaider maokte me van te vore duidelijk, dà 'k in de "voorhoede" mos 

speule. Hij verwachtte và me dà 'k de bal bij de tegenpertij in 't doel zou schoppe. Nou 

was 'k netuurlijk ok weer niet hêêlemael van gistere, want nie voor niks ging ik elke 

zondag mè m'n vaoder mee as tie speulde. 'k Was dus wel 'n bietjie op de hôôgte van 't 

spellechie. 

 

Meneer pastoor 

 

Aaindelijk was dan 't grôôte moment daer dat de schaaidsrechter floot om te beginne. 't 

Was tegen R.C.D., 'n rôômse club uit Dordt. 'k Weet nog dà meneer pastoor de jonges 

sting aan te moedige. Dat was in die tijd vrij gebruikelijk. Om op de wedstrijd trug te 

komme, ik raokte in 't begin deur de zenuwe gêên bal aan. In de twêêde helft ging 't al 

wat beterder en 'k voldee zôwaer aan 't verlange và m'n laaider en "kogelde" de bal langs 

de ore van de keeper van de Dordtenaere. 'k raokte thuis niet uitgepraot over m'n eerste 

optreeje. 

Op dat eerste pertijchie zijn d'r netuurlijk nog hêêl wat gevolgd. Lange tijd hè 'k aales 

bijgehouwe, wedstrij-je, uitslaoge, gemaokte doelpunte en gao zô mor  deur. Jammer 

genocht  ben 'k 't schriffie kwijt geraokt. 

 

Op de fiets 

 

Naer uitwedstrij-je gingen we aaltijd op de fiets. Onze condiesie mos dan ook wel dik in 

orde weze. Fietse naer Hendrik Ido Ambacht was toch 'n aerdig endjie. Bij aankomst rap 

omkleeje en hup, voor twêê maol 'n haalf uur de waai in. 'n Opwaarmertie vooraf was nie 

nôôdig. Dat hadde me aal fietsend al gedaen. Tijdes 't fietse hà je ok nogal 's bandepech. 

Dan was de laaider de segaor. Hij plakte de band of nam de fiets mor, aal hobbelend, met 

de hand mee as de tijd 'n bietjie krap was. De pechvogel zelf mos mor bij 'n maotjie 

achterop gaon zitte. Hij kon dan 'n bietjie uitruste en mos in de wedstrijd mor 'n stappie 

extrao zette. Nae aflôôp was 't dan weer hup, op de fiets, en naer huis. Over moe zijn 

hoorde je niemand klaoge.  

 



Belnêênt, je keek al weer uit naer de volgende treening en naer volgende week 

zaeterdag. 

 

Diefstal 

 

Er wazze ok wel 's vervelende dinger. Zô ginge me op 'n keer, ik speulde toen al bij de 

junioren A,  naer Emma, 'n club in Dordt. 't Was al 'n vreemde wedstrijd. Na 20 minute 

stonge we al mè 4-0 voor deur de bevlieginge van onze aaltijd onberekenbaore 

rechtsbuite Jan Visser, "d'n Biebop" genoemd weges z'n voor die tijd opmaarkelijke, 

korte kapsel. Hij passeerde daerbij wel viermaol keeper Piet Lagarde, die, naer 'k mêên, 

laeter nog wel 's in 't Nederlans Elftal, of zôiets, speulde. Emma kwam nae de rust aarg 

staark trug en we mogge onze hande nog dichtnijpe, dat 't op het lest nog bij 4-4 bleef. 'n 

Bietjie teleurgesteld bè je dan wel. De grôôtste naorighaaid mos nog komme. Dat was 

nae de wedstrijd, toe me op de fiets wouwe stappe en bleek dat 'r 'n fiets minder stong 

dan waer we mee gekomme wazze. We konne zoeke wà me wouwe mor 't karrechie was 

weg en bleef weg. Ok tóen beurde dat dus al. Hoe 't aamel afgelôôpe is, weet 'k nie, want 

dat soort zaoksies wier deur 't bestuur vedder afgehandeld.  

 

Toernooi 

 

'k Wil wel m'n verhaol aaindige med 'n vrolijker verhaol. 't Leukste wazze wel de 

toernooie aan 't end van de competiesie. M'n eerste was in Hillegersbaarg. Je ging dan 

met drie elftallechies met de bus naer Rotterdam en dan speulde je op 'n dag wel zô 'n 

vier of vijf wedstrijchies. We deeje daer zô ons best, dà me aan 't end ok nog 'n bekertie 

mee naar huis krege. Wie weet staot ie nog wel aarges in de prijzekast bij de voebal. 

Beretrots wazze me. Onze prestaosie was in onze ôôge zeker nie minder dan 't binne 

haole van d'n Europaocup. Zô 'n dag was gewoon 'n fêêsdag, want je kwam nou niet 

elken dag in Rotterdam en azzie dan ok nog 's won, kon d'n dag hêêlemael nie meer stuk. 

Over de voebal vaalt wel 'n hêêl boek te schrijve. Wie weet, op 'n aander keertie nog 's 'n 

stuksie over dut onderwaarp! 

 

'n Goed idee, heer V. te G.! Nae dut hôôfstuk zijn me aarg benieuwd naer de volgende 

uit Uw  "voebalboek". Bedankt! 

 

Reacties:  

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

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


