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Het Sliedrechts Dialect (411)
MOTERPRAOTJIE
As trouwe lezer van de verhaoltjies in ‟t Slierechs dialect die aaltijd in de Maarwestreek
staon, hè„k „r nou êên gemaokt waer nò nooit over geschreve is.
Dut verhaol gaod over motore en is in d‟n aerd ietewat autobiograefisch.
„k Ben d‟r êên van Sturm de slaoger die in ‟t verleeje in wijk B op nommer 196 zat, naest
de bakkerij van Hansumme, en daer vandaen broche m‟n opa e me vaoder vlees (hêêl
vroeger zeeje ze: “vlaais”) rond op de moter. Ze reeje op van die, nou nostalgische,
maarke as t‟r zijn: BSA, Norton, NSU, en Triumph. Een riete mand achterop, ‟n lere pet op
en zô‟n lange lere jas aan. M‟n vaoder hèt „r nog ‟n zôôichie zwart/wit fotoochies van. Nae
‟t opdoeke van de slaogerij hèt ie ‟t moterrij-je nog jaere volgehouwe. Dan gong die mè z‟n
zwaogers en andere maote veul d‟n hort op en ze maokte nog aarg verre trippies ok.
Tuurlijk gonge ze ok naer de TT (of mod „k schrijve: TIETIE?) van Asse. Daer hèt ie ‟t nou
nog wel is over, over dà geluid van die 4-takkerties en over de sfeer die daer aaltijd
rondhong op d‟n Drense haai.

Krossertie
Bij mijn begon ‟t ok al vroeg te jukke en as „k de kans kreeg, pikte ik m‟n moeders brommertie en ree „k in de straet gunneweer of „k gong ‟n bloksie rond. Dà brommertie wier van
lieverlee omgebouwd tot ‟n krossertie en mè vriendjies gonge me dan swoendassmiddas
naer d‟n tuin van Nieuwpoorte, naer ‟t klaaine veldjie bij de Kaoi of naer de Lijn. Daer nam
ie ‟n aanlôôpie en dan mor kijke hoe ver dà je d‟r tegenop kon komme, hee. Om daer te
komme, mos ie d‟r aai‟lijk naer toe lôôpe, mor dà dee je nie! ‟t Was netuurlijk veul spannender om d‟r naer toe te rij-je, en zô wier d‟r ok wel is êên gepakt deur de juut. En dan hà
je pech!

Strandrees
Die brommerties en zelfbouwerties wiere op ‟n gegeve mement verrole voor echte krossers mè wel zes versnellinge en kaplaersies wiere echte kroslaerze, want je mò je aaige
d‟r wel op kleeje, en azzie dan ‟n karrechie had, kò je naer de echte krosbaone toe. M‟n
vaoder was toe ok al duivemelker, mor dan broch tie me soches vroeg weg en dan kwam
die laeter op d‟n dag trug om me weer te haole, en je ree ok wel is med andere mee as
dat kon. „k Ree mè suukses wedstrij-je en laeter hè „k ok nog ‟n hortie med ‟n krosbussie
gereeje; med ‟n hêêle ploeg reeje me elke week de krosbaone af. Zôwaer de strandrees
van VERONICAO hebbe me meegereeje. ‟t Was ‟n aarg mooie tijd mè mekaor en je hed
aai‟lijk best veul meegemaokt.

Opknappertie
Mor an aales kompt ‟n end en „k wou ok aai‟lijk wel is ‟n wegmoter hebbe. ‟t Rijbewijs wier
gehaold en „k koch ‟n opknappertie, ‟t was ‟n YAMAHA, ‟n twêêtakkie en in moterkringe
staot ie bekend as ‟n ER-DEECHIE. ‟t Is ‟n rap ding waer „k mè veul plezier op rij. „k Ben
d‟r ok al mee op ‟t sirkwie gewist in Zandvoort en op Asse, lekker ‟n bietjie reeze.
‟t Kommende wiekend wordt de „TIETIE‟ trouwes al weer voor de vijfenzeuventigste keer
gehouwe. Voor zô‟n honderduizend moterfenaote is die leste zaeterdag van juni ‟n hêêle
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trediesie geworde en ok dut jaer hoop „k weer van de p‟rtij te weze. De nacht van Asse mò
je aai‟lijk aamel is meegemaokt hebbe. Ik kijk „r ‟t hêêle jaer al naer uit.
Nou mò „k allêên nog afwachte of m‟n zeuntjie ‟t ok leuk gao vinge, mor mè deuze voorgeschiedenis, de paplepel en de geene in ‟t bloed, mot ‟t wel raor lôôpe as dat nie zô is,
hee!

Tom Sturm
‟n Slierechse moterfenaot.
Bedankt Tom, voor dut leuke moterverhaol! ‟n Stiemelans voor andere, en jongere, om ok
is ‟n verhaol te schrijve over ‟n onderwaarp dà nò nooit aan bod gewist is?
Veul reaksies
Op ‟t vorige verhaol over de Dijkstraet hebbe me veul reaksies gekrege.
‟t Was nie Jaop Lanser, mor Bertus Lanser. Jaop zat zô‟n bietjie tegenover waer ie nou
Piet Nette hèt, waer De Veldkraai zit. Voor Bertuzze zat kroi-jenier Koppelaer in de Dijkstraet. Waer nou de Chinees zit, zat vroeger de kooperaosie mè wethouwer De Rooy. Ok
schijnt „r ‟n kousewinkel gezete te hebbe, waer volges andere ok wol verkocht wier. Een
aarg markante man is Kees Verschoor gewist, daer wiere temenste anderande verhaole
over verteld. Voordat bakker Baotenburg aan d‟n overkant zat, hà je daer bakker van der
Wiel. Onze hartelijke dank aan iederêên die ons aanvullinge bezurgde.
Reacties: R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.0184 - 412035.
K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.0184 – 415368.
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