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NAER DE WINTERSPORT 
 

't Is t'r nooit van gekomme, mor aal z'n daege hà 'k wel is naer de wintersport wille gaon. 

Vroeger was zôiets allêên voor de rijke loi weggelege en laeter toe 't beter kon lij-je kreeg de 

vrouw last van d'r knie. Van 't omlaeg roetse langs snêêuwhellinge kwam dus nie veul meer 

doch 'k bij m'n aaige. Mor je ken nooit wete, zee 'k d'r zachies achteraan. Opao Bertus hà vorig 

jaer teslotte 't schetserij-je op van die stevige "Comfortschaetse" ok weer gewaogd en 't gong 

'm nog best af. 

D'n haarfst was nog mor net begonne of t'r lag al 'n krantjie op de mat van raaisburo 

"Snêêuwraaize". 'k Was wel 'n bietjie nieuwsgierig naer de mooie plaetjies en al gaauw 

drôômde ik weg en zag m'n aaige al rauze op van die lange latte. Mor ja hee, die knie van de 

vrouw......... 
 

In d'n Otobus 

Toch hè 'k 't blaoichie nie gelijk bij de ouwe krante gedaen. Neeje 'k hèt 't zellufs 'n bietjie 

opvaalend op 't taofeltjie naest de stoel và m'n vrouw gelege. Med 'n schuin ôôchie keek 'k 

saeves naer d'r. Naedà ze naer "Goeje tij-je, slechte tij-je" gekeke had, nam ze aaind'lijk 't 

krantjie van de taofel en begon 't deur te blaore. 't Viel wel op dat 't deurkijke taomelijk lang 

duurde en op 't lest kwam 't hôôge woord 'r uit. Ze wou aai'lijk al jaere, mor had 'r nooit uit d'r 

aaige over wille beginne. 't End van 't liedjie was dad Opao en Omao begin februaorie deur de 

kaainder en klaainkaainders wiere uitgewove toe ze in d'n otobus stapte en op weg wazze naer 

Koefstaain in Ôôsterijk. 
 

In 'n rijchie 

De raais duurde hêêl lang. mor we hadde 'n leuk ploechie mè mekaor. Op d'n achterste bank 

zat 'r êêntjie die de boel vermaokte. In Duitsland stonge me mè veul aandere oto's nogal is in 'n 

rijchie en dà schoot nied aarg op. Ondertusse hoorde me van de aandere dat 'r nog wel meer 

van plan wazze om nie te gaon skieje. Dà vong de vrouw wel best, dan konne  me wel mè 

mekaor gaon wandele in de snêêuw. 'k Liet ze v'rlôôpig mor in de waon.... 

's Aeves laet kwamme me in ons hotellechie an. 't Was te donker om aales goed te bekijke, mor 

toe 'k uit de bus stapte haolde 'k m'n schoene al over in de snêêuw. Dat zag t'r goed uit! 
 

Glijbaon 

De volgenden dag was 'k nie weg te slaon bij de pieste, zôas ze daer de glijbaon voor de 

skiejers noeme. 'k Glôôf dat de vrouw me allang deur had en toe 'n mannechie uit Braobant, 

die bij ons raaisploechie hoorde, v'rzichtig over 'n paor lessies neme begon, was 't hek van d'n 

dam. 'k Keek 's opzij en 'n kniksie và m'n wederhelft was genogt om ons laeter, nae een baksie 

koffie mè gebak, ons an te melde voor 'n cursussie op de lange latte. 

't Viel nie mee, mor nae hêêl veul vaale en opstaon lukte 't werempel tege 't end van de middag 

'n hellinksie af te glij-je. 'k Was hêêmel verkocht. Mè m'n Braobantse maot van dien dag sprak 

'k af om overmaarge nog 's een lessie te neme. Teslotte kon 'k de vrouw ok nie aale daege in 

d'r êêntjie laete optrekke. 



 

Kaobelbaon 

Laeter zel 'k nog wel is over de lotgevaale rond m'n eerste skieafdaoling vertelle, mor eerlijk is 

eerlijk, we hebbe in die week nog hêêl wat aandere dinge meegemaokt waer 'k toch ok effe wat 

over kwijt mot.  

Hêêl m'n leve hà 'k me al nie in zô'n kaobelbaontjie gewaogd. 'k Hè naomelijk 'n bietjie last van 

hôôgtevrêês. Mor nou de vrouw zô goed van hart gewist was om me te laete skieje en zij zo 

graeg 's omhôôg wou, kon 'k 't netuurlijk nie maoke om neeje te zegge. 

't Kostte me wel 'n paor zwêêtdruppeltjies, mor toe we êêmel omhôôg gonge in 'n kebiene 

langs de staolkaobels viel 't aamel nogal mee. Toe me uitstapte stonge we inêêns midde tusse 

de skiejers in. Ze stove med 'n rotgang omlêêg en plotsklaps hà 'k deur dà 'k nog hêêl wat te 

lere had om ok zô wijd te komme..... 
 

Je beugel 

't Was wel aarg mooi daer bove. Je keek hêêl wijd de diepte in. 't Lekend wel of  Medurodam 

daer beneeje ons lag. Effe laeter zatte we achter ' n grôôt glas bier, wel 'n haalve liter. Ok 't 

koppie goelassoep gong  'r goed in. 'k Begon 'r werempel lol in te krijge dà 'k me hà laete 

overhaole om mee naer bovene te gaon. 't Aargste mos aai'lijk nog komme. Je kon nog hôôger, 

mor dan mos ie in zô'n zitstoeltjie. 'k Kneep 'm as 'n ouwen dief, mor 'k vermande m'n aaige 

mor. Toe 'k êêmel zat voelde 'k me verstijve. Al rap gaopte d'r 'n diepte van zô'n 30 meter 

onder me. De vrouw die 'n stoeltjie voor me zat keek 's om en 'k zag d'r mond van verbaozing 

ope vaale. Wat was 'r loos? Opêêns begon ze te gille. "Bertus........!, Bertus.......! Je 

beugel.....!" 'k Keek 's benauwd opzij en tot m'n grôôte schrik zag 'k dà 'k 't rek voor onder m'n 

voete en om m'n hande op neer te zette nie naer omlêêg gedaen had. 'k Pakte nog êên keer aal 

m'n moed bij mekaor, liet êên hand los en trok as de bliksem de beugel naer beneejene. 

De vrouw slaokte 'n zucht van verlichting en Opao Bertus nie minder................... 

 

(wordt vervolgd) 

 

De groete mor weer van Opao Bertus R. IJ. Happer. 

 

Heer Happer, hartelijk dank voor deuze inzending! 
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