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MOTERREEZE OP VLIERING 
 
 
’t Nieuwe motersaaizoen is weer van kiet gegaon en d’r is weer ’t êên en aander 
gebeurd. ‘k Zel ’t in dut stuksie beschrijve.  
D’n eerste wedstrijd was al in begin april op de baon van Zandvoort en ‘k zag ’t 
aai’lijk niet hêêmel zitte en dà kwam faai’lijk deur ’t weer. 
’t Was voor ’t reeze gewoon te nat en te koud. ‘k Weet wel dat dà voor de aandere rij-
jers ok telt, mor toch wordt ’t riezieko wà grôôter. 
Op ’n gegeeve mement komp ‘r in de rondte wel ’n drôôg spoortie, mor daer zit jie 
zôô naest en voordà je ’t weet, rij je de grindbak in. Azzie pech hèt, wordt ’t aamel 
nog aarger voor ie en gao je met hêêl je hebbe en houwe plat. 
Deur de kou worde de bande nied echt waarm en dat is nou juist zôô belangrijk. ‘k 
Heb ‘t ‘r mor mak aan gedaen. Hêêl houwe en overend blijve, hoord ok bij de sport, 
hee. 
M’n reesmaot, Ronald van de Boogaard, trok ‘r z’n aaige veul minder van aan en 
gong as de rôôk in de rondte mè z’n twêêtaksie. Hij ree werempel twêê sekonde 
sneller as de rest in die klasse en ’t mooie was dat ie ok nog wis te winne. Dan mot 
jie wete dat ’t meerendêêl mè veul zwaerdere motore rijdt.  
We doen mee aan de zeumeraevendkompetiesie, mor d’r was de eerste keer 
waainig seumers aan, ’t leekend wel haarfst. 
 
Rijkswacht 
In maai was t’r weer ’n rees en voor d’n deuze mosse me naer Zolder in België. Nou, 
wij d’r naer toe. Soches om hallef zes de motore op de karrechies gelaoje en deuze 
keer mè mooi weer op weg naer de grens. 
Daer aangekomme wiere me aangehouwe en wouwe ze wete ovve me bêêste bij 
ons hadde. Dat was om ’t M.K.Z.-virus uit België weg te houwe tuurlijk. We reeje, 
denk ik, ietewat te hard deur, want effe laeter ree de rijkswacht achter ons aan. 
Ze bleve mor kleve en nae bekant een half uur hadde ze, denk ik, deur dà me motore 
vervoerde en gêên vee of zôô, en wazze ze opêêns weer weg. 
De weg wazze me onderwail ok kwijtgeraokt en zôô zagge me genog van België, 
allêên ’t sirkwie van Zolder bleef onvingbaor. 
 
Kompjoeteruidraaichie 
Gelukkig kwamme we nog ’n stellechie reezers tege en die zij me toe mor 
naegereeje en aaindelijk konne me dan d’n oto uitzette en de moter aantrappe.  
Zolder is ’n prachtige baon, d’r zitte twêê grôôte hellinge in en ’n stellechie mooie 
bochte en dat aalles midde in ’t bos. Nae de treeninge moch iederêên een uur lang 
z’n moter nie laete hore, want ok daer zijn de geluidsnorreme streng aan bande 
geleege. 
We hebbe daer aalemael drie keer ’n mans gereeje en elleke keer gong ’t weer ’n 
bietjie beter en harder.  
As dan je rees afgelôôpe is, kè je ’n kompjoeteruidraaichie krijge, waer op staot, 
hoevelste dà je geworde ben, je snelste rondjie en nog ’t êên en ’t aander. 



Ze kanne dat aamel regestreere med ’n transpondertie wà je ievers op ie moter mò 
vastmaoke. 
M’n vaoder was ok meegewist om aalles te filleme en toe me saeves rond hallef 
nege weer in Slierecht wazze, hebbe me med ’n baksie petat op schôôt naer de 
fillem zitte kijke. Zô wier deuze Vlieringrees voor de Slierechse twêêtakkers dan naer 
ieders tevreejenhaaid afgevlagd. 
 
Tom Sturm 
 
Beste Tom, bedankt voor ie moterstuksie. Leuk dà me zôôdoende ok weer is ‘n 
bijdraoge hebbe over ’n nied aaledaegs onderwaarp!  
Heb u ok wat te vertelle? Schrijf ’t is op. ’t Mag gewoon in ’t Nederlans, wij vertaole ’t 
wel in ’t Slierechs. Tot schrijfs, hee. 
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