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Volleybal in ´t stêêne tijdpaark (1)  

 
De kiem van ´t volleybal in Slierecht is trug te vinge in de gimmestieklesse van de 
twêê MULO-schole. De gimmêêsters, Broekhuis en Diefenbach, wisse de sport zô te 
premote dat ´r twêê volleybalverêêniginge opgericht wiere. Leerlinge van de 
openbaore MULO richtte een volleybalclub op onder de naom Full Speed, êêder 
besting al de verêêniging Olympia. Midde jaere vijftig maokte ik kennis mè volleybal. 
Volleybal as sport wel te verstaon. Zôas veul leerlinge van de vroegere MULO aan 
de Willeminaostraet hà ´k tijdes de gimlesse al hêêl wat sets gespeuld. M´n eerste 
kennismaoking met de wedstrijdsport was as toeschouwer bij ´n aantal wedstrije. Die 
wiere gespeuld in ´t gimlekaol dà nou nog steeds achter De Zetstêên staot. In 
Slierecht wazze toe twêê gimlekaole. ´t Aandere was ´C twaolf`, schuin tegenover de 
grôôte kaark, waer nou meziekverêêniging Cresendo zit. In die tijd was ´t lekaol 
waerin gespeuld wier, aerdig medern voor Slierechse begrippe. Dat wil zegge, as 
gimlekaol. As akkemedaosie voor volleybal was ´t tetaol ongeschikt. 
 

Onderlinge pertijchies 
´t Zel zô´n bietjie 1958 gewist weze toe ´k me meldde as lid bij de volleybalclub. 
Intusse wazze de twêê êêder genoemde clubs saome gegaon onder de vlag van 
verêêniging Sliedrecht Sport ´56. De eerste kennismaokinge bestinge uit onderlinge 
pertijchies. Dà viel nied echt mee. ´t Paail lag flink hôôger dan in de setjies die ´k 
gespeuld had op de MULO en laeter op de Kweekschool in Dordt. Laet ´k eerst mor 
is wat naome noeme uit die tijd. Van de kant van Olympiao wazze dat, voor zô wijd 
as ´k me ken herinnere, Jo Diefenbach (gimmêêster van de Da Costa-MULO), Giel 
van der Vlies, Odderjon van Lêêuwe, Dik Zonnenbaarg, Aorie Korevaor en de broers 
Nederveen. Van Full Speed wazze onder andere gekomme: Jan Bisschop, Jaop 
Rikkers en Kees Kraaijeveld. Vedder speulde Cees Koppelaer, Aort Bisschop, Piet 
Dijkstrao en Bas Lissenburg regelmaotig mee.  
 

Drie ploechies 
Slierecht Sport dee mè twêê hereploege en ´n daomesteam mee aan de 
kompetiesie. D´r wier gespeuld in de Dordtse volleybalafdêêling. ´t Eerste team 
speulde in de eerste klasse. ´k Denk dat dat beurde op grond van de êêdere 
prestaosies van Olympiao. In Dordt wier d´r mêêstal gespeuld in de Jaocob 
Maorisstraet. Dat was een ietewat grôôtere gimmestiekzaol as datte me in 
thuiswedstrije gewend wazze. Tegestanders wazze in die tijd o. a.: St. Paul (´t laetere 
Ekspalvo), schoolteams van Dordtse lyceums en de Kweekschool en nie te vergete 
Torpedo. De leste was de topclub van Dordt. In de jaere dad ik meespeulde en ok in 
laetere jaere gong de titelstrijd mêêstal tusse Slierecht Sport en Torpedo. 
Verêêniginge zôas Orawi en Delta (Zwijndrecht) wiere pas laeter opgericht.  
 

Wandrekke 
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De omstandigheeje waeronder me onze thuiswedstrije speulde, zijn naer de 
maotstaove van nou bekant préhistorisch te noeme. Voor de wedstrijd hà Jan 
Bisschop mêêstal ´t net en twêê balle van de zolder gehaold. Met hulp van ´n paor 
goedwillende wier ´t net opgehonge en kon de strijd beginne. Zô´n tien man, of 
meschie ietsie meer, volgde de wedstrijd. Ze mosse aamel gaon zitte in de 
wandrekke die langs êêne zijkant van de zaol honge. Zelfs de schaaidsrechter 
laaidde mêêstal vanuit ´t rek de wedstrijd. Aale speulers mosse ´t doen med êêne 
kleedruimte. Daerin was ´n schot van twêê meter hôôgte, waerdeur de speulers van 
de verschaaie verêêniginge uit mekaor wiere gehouwe. Elk woord van de tegepertij 
was zôdoende goed te hore. Tactische besprekinge bleve achterwege. Ieder hà z´n 
plek in ´t team en je draaide gewoon, met de klok mee, rond. Kwam ie rechsachter te 
staon, dee je de opslag. Van spelverdêêlers was nog gêên spraoke. Lae staon van 
´n speuler die d´r allêên mor inkwam om te verdedige, de huidige libero. Hà je bij ´n 
smash van de tegepertij d´n bal geraokt, dan meldde je dat hêêl netjies aan de 
schaaidsrechter met ´t Franse woord: “Touché”. 
 

Klaaine maete 
De zaol had echt minimaole, of faailijk nog mindere, maete. De lijne zatte op ´n 
centimeter of tien van de mure. ´t Plefon was hêêl lêêg. Bovendien honge de 
opgeknôôpte ringe dikkels in de weeg. ´n Bovehanse opslag beurde nôôdgedwonge 
binne de lijne. Dat wier ôôgluikend toegestaon. Van ´n sprongservice hadde me nò 
nooit gehoord. Mor goed ok! De spelruimte was klaain, mor we wisse nie beter. 
Dikkels hadde me trouwes voordêêl van de toestand zôas die was. Een tegestander 
die gewend was in een wat ruimere zaol te speule, hà meer moeite met de 
miniruimte. We krege hêêl wà punte toebedêêld deurdat de speulers van de 
tegepertij de ruimte verkeerd inschatte! Van een wasgelegenighaaid hà nog niemand 
gehoord. Eve ´t zwêêt và je kol (voorhôôd) vege, je hôôd onder ´n kouwe kraon, en 
hup naer huis! 
 
Bas Lissenburg. 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 

zôas in de maond maert de femilie Dekker in de “Geneaologische Grabbelton”.  

 
(Wordt vervolgd.) 
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