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Mesienkaomer in De Lockhorst 
 
Vleede week, in dat verhaoltjie over de ope dag van De Lockhorst, hè ´k u terlôôps al 
verteld over de rondlaaiding in de mesienkaomer van ´t zwembad. Vandaeg kom ´k 
t´r graeg op trug. Badmêêster Leon laaidde ons op ´n aarg prettige menier rond en 
nae een korte inlaaiding broch tie ons naer ´n grôôte kelder vol mè laaidinge, filters, 
pompe en ketels. Daer vertelden die dat ´t bronwaoter van 136 meter diepte komt, 
zô´n twêê kubeke meter per uur. Dan is ´t nog drap en gaot ´t eerst naer ´n bufferput. 
Bij mekaor zijn d´r drie bufferputte van vijf bij vier bij twêê meter. Voordat ´t waoter 
naer ´t bad gaot, krijg ´t nog een chemische behandeling; d´r wordt calcium en 
desinfectiemiddel toegevoegd en de zuurgraed, ´t Ph-gehalte, wordt gecontreleerd. 
D´r zijn zes pompe, twêê voor elk bad. 
 

Pompe en filters 
In de pompe zit ´n soort ´paelingkurf´ die ´t grôôte vuil tegehoudt en een soortement 
van ´plakmiddel´ zurgt ´r voor, dat ´t vuil op de filters blijf legge. ´t Waoter gaot deur 
anderande soorte kool en zand. Op meters kè je de waerdes afleze. Leon liet ons 
zien hoe ´t waoter d´r uit ken zien. Dat zagge me deur ´n deurzichtige buis strôôme. 
Brrr, daer griezel je van. As zwemmer zie je ommers allêên mor dat heldere 
lichblaauwe waoter. Aales wordt computergestuurd. Thuis bij z´n aaige, kan Leon 
zien hoe de temperetuur is, of t´r een storing is, hoe ´t met ´t broom- en chloorgehalte 
zit, en nog veul meer. 
 

Waotertemperetuur 
Veul mense schijne te denke dat ´r in ´n bronbad gêên chloor aan te pas komt, mor 
dat is wel waer, hoor. Allêên. . .  hier gebruike ze mor een derde van bevôôbeld ´t 
Caribabad in Gurrekom of ´t Aquapulcabad in Dordt. ´t Is nôôdzaokelijk om ´t 
ureumgehalte te verlêêge. We mosse nie schrikke, zee Leon, dat is nied allêên van 
plas, mor veraal ok van zwêêt! D´r lôôpe hêêl wat laaidinge naer ´t zwembad, mor ´t 
waoter mot eerst ok nog verwaarmd worde. Deur ´n tegestrôômapperaot dat in de 
lengte en dwars waarkt, kan de waotertemperetuur in hêêl korte tijd verwaarmd 
worde, zô´n drie graeje in drie uur tijd. 
 

Bronwaoter 
Twêê telescope zurge d´r voor dat de vloer van ´t wedstrijdbad hôôger en lêêger 
gesteld kan worde. As t´r bevôôbeld duizend mense tegelijk in ´t bad zouwe springe, 
lôôpt ´t waoter over de rôôsters bij de witte geut aan de rand van ´t bad en wor deur 
laaidinge truggevoerd. ´t Bronwaoter wordt 24 uur per dag omhôôg gepompt, mor as 
t´r gêên bronwaoter is, dan wordt ´t aangevuld mè laaidingwaoter. Een filter zurgt 
voor de ontijzering. Sjongejonge, wat weet die Leon d´r veul van! Mijn begint ´t te 
duizele. M´n gedachte dwaole af naer ´t Pierebadjie in de haove. Wat hebbe me daer 
toch ok ´n hôôp lol gehad. Netuurlijk, dat zou abseluut nie meer kanne in deuze tijd, 
dat snap ´k ok wel. Ik ken allêên mor hope dat de kaainder van nou, net zôôvel 
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plezier hebbe bij ´t zwemme as wij vroeger. Vroeger? Zelf zwem ´k nog iedere week 
bij D.W.F., met hêêl veul plezier. Mor ´k hè nooit gewete dat ´r zôôvel kom kijke bij de 
verzurging van ´t waoter. Daer zà ´k voortaan op maondagaevend, al zwemmende, is 
wat beterder bij stil staon. 
 

IJs hakke  
Weet jie wà Leon ok nog vertelde? De badmêêsters motte, nou ´t vriest, iederen dag 
´t ijs uit ´t buitebad hakke. ´t Buitebad blijf ´s winters vol mè waoter staon, dat het te 
maoke met de hôôge grondwaoterstand bij Harringsveld. ´t Waoter verwaarme tot 
êên graed mag nie! Dus hakke elleken ochend! 
Toe Leon z´n aaige omdraaide, mos ´k ´n bietjie grinneke toe ´k zag wat ´r op de rug 
van z´n knalgele sjeurtie sting. Dat gaot dus nied allêên op voor ´t hêêle gebeure en 
aale betrokkene, mor ok voor de badmêêsters die ijs motte hakke. Wat ´r op stong? 
DE LOCKHORST VOLOP IN BEWEGING!       
 
Korsjonnao 
 
P.S.  
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is  ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas in de maond jannewaorie de femilie De Bruin in de “Geneaologische 
Grabbelton”.  
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