
 

 

 

 

't SCHOOLPLAAIN 
 

 

We hadden 'n grôôt schoolplaain. Of lijkent dat i je verbeelding mor zô? Opzij was een 

tegelplaain mè veul ouwe bôôme en achter was nog 'n stuk grond waer veraal de jonges 

speulde. Ze hiewe toen nog 'n bietjie de bokke van de schaepe geschaaje, hee. We gonge pres 

vroeg naer school om nog een tijd te kanne speule. Dat lukte nied aaltijd, want dikkels mos ie 

voor moeders nog een boodschoppie doen voor schooltijd. Naarges was 't zô fijn om 

spellechies te doen as op 't schoolplaain. Je had toen overal 'n vaste tijd voor: Pikkere, balle en 

touwchie springe. Touwchie springe dee je med een hêêle ploeg. Twêê maaide mosse draaie 

med een lang touw. Omstebeurte mos ie in de bocht springe en dan mos ie achter mekaor 

volge, hee. En nie treuzele, want dan wazzie af en mos ie draaie.  

 

Naetijchie 

 

Sommige spellechies wazze weer nied aan tijd gebonge, zôas naetijchie en bokkie springe. 

Hoepele en tolle weer wel. Bij dat tolle was 't nog een hêêle kunst om je tol draaiende te 

houwe. Azzie 'm een end weg sloeg, mos tie 't nog steeds blijve doen. Mor je mos dan wel 'n 

goed zwêêpie hebbe. Jonges voetbalde wel veul op 't achterplaain, mor ze deeje wel mee mè 

knikkere, kuiltjie dompe en streepie gooie. Landgappertie wier deur jonges ok veul gedaen en 

ze maokte ok zelf proppeschieterties. Wij, maaisies, deeje graeg kringspellechies. Dan gavvie 

mekaor een hand en zô maokte je een grôôte kring. Daerbij wier zingende een spel gedaen. 

Soms deeje de schooljuffrouwe ok mee. De mêêsters en de juffrouwe liepe aaltijd op 't 

schoolplaain gunneweer. Druk praotend mè mekaor en met de hande op de rug. Zô hiewe ze 

ongemaarkt toezicht op de jeugd. De kaainder hadde netuurlijk ok wel 's ruzie onder mekaor, 

dan wier d'r deur de jonges een robbertie gevochte. Was 't tijd van hinkhokke, dan tekende we 

mè krijt grôôte vakke op 't schoolplaain en daer wazze anderande spelregels bij.  

Je zou bekant een schrift vol kanne schrijve med aal die spellechies van toen. 'k Denk dat de 

kaainders van die tijd veul fantezie hadde. We speulde overal mee. Mè schaarfies en stêêntjies, 

mè taksies en blaore, noem mor op. 

 

Snêêuw 

 

Lag t'r 's winters snêêuw, dan was 't hêêlemael een fêêst! Glijbaone maoke, weet jie nog hoe 

goed dat gong op je klompe? Snêêuwballe gooie en 'n grôôte snêêuwpop maoke, dan dee de 

mêêster ok soms mee. En dan 't hobbele van d'n dijk af! Gym hadde me ok hoor, êên keer in de 

week as 't goed weer was, op 't schoolplaain. As 'k aales mos vertelle van wà me aamel op 't 

schoolplaain zôal uitspôôkte, konne we nog wel 'n nachie deurhouwe. Weet jie nog van die 

roetglaosies met de zonsverduistering en bè je ok wel 's med een brandglaosie in de weer 



gewist? Voor aale mense op Baonhoek is 't schoolplaain van "school vijf" een mooie 

jeugdherinnering, zeker wete! 

 

 

Reacties: 

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

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

 

 


