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Het Sliedrechts dialect (328)
SPORT ZEUVE
Waer is de tijd gebleve dà'k somwijle mè m'n bordjie op schôôt naer de tilleviezie zat te kijke? 't Was
aaltijd wel 'n bietjie haoste om klaor te zijn med ete, veraal as de veziete 'n hortie te lang was blijve hange.
We sloege 't nooit over, 't kijke naer manne as Mart Smeets en die kaole Jansmao. Saome of met d'n ouwe
Kraai broche ze de verslaoge van de voebalwedstrij-je op 't kijkkassie. Je gong d'r goed voor zitte en
jooch mè je cluppie mee, of slikte wà weg as 't is wat minder goed afliep. Opao Bertus was dik tevreeeje.
Nae 'n uurtie wier d'r overgeschaokeld naer "Spoorlôôs", of êên of aander lief en lêêd sjoowchie. Vroeger
mos ie d'r nog voor uit jie luie stoel komme, mor met dat knoppiesapperaotjie i je fikke kà je
tegenswoordig gewoon op ie plek blijve zitte.
Toe kwam d'r êêne Staotse van de voebalbond en die zee dà'k 't voortaon aamel aanders mos gaon doen.
"Wat dan wel", doch 'k bij m'n aaige. Wà zou die man dan wel và me wille?" Hij zee dat 't iets hêêl nieuws
zou worre. Mor wat, dat zee die d'r nie bij. Wel wier 't al rap zo klaor as 'n klontjie dat 't ok wat meer zou
gaon koste. En dà viel toch wel raauw op m'n maog. We zatte toch ommers voor 't kassie op d'n eerste
rang en dat was inbegrepe in de koste van 't geld voor ' t kijke naer aales. Afwachte dus mor........

Areenao
Aaindelijk was 't dan zô wijd. 't Spektaokel kon beginne. Nog wel in 't aaldernieuwste walhallao van de
voebalsport, d'n Areenao in Mokum. 'k Hè nog wel d'n eerste helft gemist, want 'k hà gêên idee waer 'k
die nieuwe zender kon vinge. 't Zeuntjie van de bure mos 'r an te pas komme om 'm op 't goeje kenaol te
zette. Die vertrouwde koppe van Studio Sport wazze nied op 't schaarm. Op heulies plek zat daer dien
ouwe Koos Postmao voor een bordjie met "Sportnet Zeuve". Wà kwam die daer doen? Notaobene 'n
aanhanger van die club uit Rotjieknor. Verraed vong 'k gelijk. Mor 't was nied aanders. Krege die jonges
uit Amsterdam ok nog is van 'n stellechie Milaneeze, opgevuld mè wà van Ajax weggekochte pubers, 'n
pak slaog. Neeje, de start van wà nieuws was nie zô aarg goed. Mor ja, 'k doch bij m'n aaige:"Laet 'k die
loi van dat nieuwe sportkenaol mor 't voordêêl van de twijfel geve!"

'n Paor maonde laeter
't Is hêêmel niks geworde. Ja. 'k kan nou wel elke mislukte grasspriet in d'n Areenao uittekene en weet ok
de daege waerop de vrouwe van de voeballers jaerig zijn. Van nieuwigheeje op voebal- of tillevieziegebied
hè'k nog waainig gemaarkt. D'r wor nog steeds tege 't zelfde witte ballechie geschopt. D'r lôôpt nog steeds
'n mannechie tusse de speulers die zô nou en dan op 'n fluitjie blaest. Zelfs de herhaolinge van de doelpunte
zien 'r percies ' t zelfde uit as bij Keese en Marte. Mot 'k daer dan m'n portemenee voor trekke om 't zelfde
te kanne zien? Gelukkig hebbe ze bij "Sport Zeuve" ok nog een sosiejaol denkend mens ingehuurd. Hij hà
zô'n meelij met die jochies van de NOS, dat ie ze 'n kedoochie hèt gegeve. Weliswaer mosse die d'r 'n
miljoentjie of vijfentwintig voor betaole. Dà deeje ze mor aals te graeg. Voor die paor "grijpstuivers" krege
ze wel de rechte om ok wà plaetjies van ballechie trappende loi uit te zende. Stom netuurlijk van die
nieuwlichters, want Mart en Kees wisse die beelde wel zô mooi te verpakke dat 't bij d'n echte liefhebber
wel mos opvaale. Bij "Sport Zeuve" haolde ze hiermee mooi 't paerd van Trôôje binne..... De waere
voebalkijker schaokelde dan ok al weer hêêl rap over naer 't ouwe vertrouwde, al was dat dan ok 'n uurtie
laeter as we gewoon wazze.
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Gewoon ouwerwets
Ondertusse zijn d'r wel hêêl veul overschaokelaers bij gekomme. Aal die mislukte êên-twêêchies en
afstanschote worre gewoon zôas bij Studio Sport in vroeger tijje weggelaete en de mooie paasies en
doelpunte, med aale herhaolinge d'rvan, zijn nog gewoon ouwerwets te bekijke.
Wad 'n voordêêl voor mijn. Nooit meer med 'n bordjie op schôôt, want 't begint aamel een hortie laeter.
'k Hè t'r voor en d'r nae nog tijd over om anderande andere zaokte doen. Mor zô zel die Staotse 't wel nie
bedoeld hebbe ..... Ja, aai'lijk mò'k 'm nog dankbaor zijn voor z'n idee. Of tie d'r nou zelf ok nog zô blij
mee is? 'k Denk 't nie. De kaobeltilleviezie mot 't zelf mor wete, mor Opao Bertus neemt gêên abennement,
zelfs gêên knipkaortie!
Die Postmao zel wel 'n bietje wit om de neus geworre zijn toe die aai'lijk is 'n klapper had met die gaste van
Philips tege Faaienoord. Voor 't eerst in de top-tien van de kassiekijkers en dan wor z'n aaigenste cluppie
voor 't ôôg van hêêl de naosie afgeslacht ........
't Wor tijd om te stoppe mè penne an jullie. Die jochies van Studio Sport gaon zô weer aan de slag..........!.
Veul groete van B(ertus) R.IJ. Happer.
Hartelijk dank, heer Happer voor deuze aktuele bijdraoge!
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