SPORTERS
As oud turner blijf ie aaltijd toch wel 'n bietjie de sporters in de gaote houwe. Nou
hoorde 'k onderlest op Raodio Slierecht, die Van Neerbos, de voorzitter van die
waoterspartelaers van "Deur Waoter Fit". Hij wou effe kwijt, dat 'r in de sportzaol van "
De Stoep" de beste sporters van ons durp bekend gemaokt zouwe worde. Vorig jaer hà
'k 'r al wat over geleze in "De Maarwebode", mor nou wou 'k 't zelluf wel 's meemaoke.
Het was 'n hêêl gedoe hoor. D'r wazze om te beginne 'n paor jongeloi, tege wie van te
vore gezeed was, dà ze wel 'n kansie maokte. Nou, jongeloi ... D'r was t'r zôwaer êêntjie
bij van bekant zestig jaer! Hij had 't voor mekaor gekrege om nae een zwaer ongeluk,
weer zô wijd op te krabbele, dat ie weer een hêêle marrethon liep en dat ok nog binne
een prachtige tijd. Bijna ongelôôflijk hee, maar opao Bertus zag 'm nog nie zô lang
geleeje nog deur Slierecht gaerze en 't was echt 'n meraokel. Mor hij wier nog gêên êêns
as de beste van 't ploegie uitgekoze. D'r was t'r êên die nog beter gewist zou zijn. Dat
was een knul in 'n rolstoel, die vroeger hêêl goed in 't moterrij-je gewist was. Jammer
genogt had ie z'n aaige mè z'n motor zo zwaer beschaedigd dat ie vedder allêên nog mor
in 'n rolstoel kan rij-je. Hij hèt 't 'r nie bij laete zitte en op een bewonderenswaerdige
menier de draed weer opgepakt. Nog nooit had ie een ballechie gesloge, mor nae lang
oefene is tie d'n beste van ons land geworde bij de rolstoeltennissers. 'n Prestaosie om
over naer huis te schrijve! Meschie doet ie dat ok nog wel 's as z'n grôôtste wens uit zal
komme. Dà 's naomelijk: meedoen an de Olimpische Speule over 'n paor jaer in
Amerikao. Voor mijn hadde die twee jonges aallebaai magge winne hoor!
Over de rest zà 'k mor zwijge. Jullie zallen 't aamel allang in de krant hebbe geleze. 'k
Laet 't 'r dus mor bij om ze vanaf deuze plek aalemael te fielesteere.
Vroeger
D'r was ok nog een prijsie voor 'n cluppie dà goed z'n best gedaen had. 'k Wis aai'lijk
nied êêns dat 't slaon tege zô'n ballechie med 'n pluimpie d'r an, 'n sport was die ze ok
voor 't heusie speulde. Mè m'n klaaindochtertie hè 'k wel 's zô 'n ding, mè zô 'n grôôte
vliegemepper, gunneweer gesloge. Ik maokte 'r hêêmel niks van en mos meer mè m'n rug
naer de grond gaon as me aai'lijk lief was.
"Badminton" hiettende 't, temenste, zô zag 'k 't op 'n aanplakbiljet staon. De pluimpieslaonders zij 't vergund, ze zelle d'r aaige d'r echt wel staark voor gemaokt hebbe.
D'r wiere anders toch hêêl wat vreemde sporte genoemd dien aevend. "Volleybal",
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dà 's een ballechie hoog houwe en 't dan zo hard mogelijk over 'n dwars deur de zaol
gespanne netjie slaon.
Opêêns mos 'k denke an m'n aaige jongesjaere. Wat was t'r toen aai'lijk nog waainig te
doen wat sport aangaot. Netuurlijk voeballe an de Prelweg, mor van zaolvoeballe hadde
we nog nooit gehoord. Hôôgstes deeje me een potjie zitvoeballe bij ' t gymme- stieke.
Voor 'n echt partijchie was t'r ommers in hêêl Slierecht gêên zaoltjie te vinge.
Je kon somwijle, azzie dat wou, zwemme in 't pierebadjie in de haove. Bij de zwemclub
kòje dan baontjies trekke. Dà gong allêên lang nied aaltijd, want de club wier nog wel 's
opgeheve zo nou en dan. Dat was voordat D.W.F. besting.
Tennisse kò je ok al doen, allêên mos ie in mijn tijd deur de balletaozie en dat lukte
mense van mijn slag nie zô best.
Kurfballe kwam ok al 'n bietjie van de grond. 't Wier zôwaer raozend populair toen ze
aan de Hobbemaostraet, naebij 't speultuintjie, 't ballechie deur 't mandjie gonge gooie. 'k
Weet nog goed, dat 'r zô 'n kaole man tusse liep. Die kon d'r wà van hoor. Laeter kwam
'k 'r achter dat 't 'n gimmêêster was. Zal die z'n jonges en maaide op school wel goed
hebbe laete oefene!
Tip
M'n hart gong netuurlijk wel ope toe 'k hoorde dat de turners van S.S.S. ok een prijsie
krege. Nie voor niks hè 'k hêêl wat jeare op de turn gezete.
't Was die Neerbos, een pliesie, 'k hè nog 's 'n standjie van 'm gekrege - 'k kwam d'r nog
goed vanaf - toe 'k zonder achterlichie ree, die de bekertjies uitdêêlde. 't Was een leuken
aevend, mor 'k hè tò nog wel een tip voor Neerbos en consorte. 'k Zou 't best een aerdig
idee vinge as de jonges en maaide nou 's effe een paor kunsies zouwe vertôône. Meschie
zou ie denke: "Hoe mot dat dan mè zô 'n zwemstertie op d'n drôôge?' As het nieuwe
zwembad en de sportzaol d'r naest klaor zijn, dan mot 't toch kanne, zou 'k zegge. En as
dien ouwere lôôper weer in de prijze zou vaale, dan hoef tie voor mijn echt gêên hêêle
marrethon te lôôpe. Eên rondjie zou al prachtig weze!

Brijhapper.
Reacties:
R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035.
K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368.
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