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Volleybal in ´t stêêne tijdpaark (2)
Vleede week hè ´k u al verteld over die Slierechse sportzaol die faailijk veuls te klaain
was om d´r fesoenlijk te kanne volleyballe…
“Elk naedêêl hep z´n voordêêl”, zou êêne Cruyff veul laeter zegge. Dà voordêêl
waarkte ok wel is tege ons. We wazze dat jaer twêêsie geworde, achter Torpedo. As
belôôning mogge me premosiewedstrije speule. Dà beurde in de Energiehal in
Rotterdam. U snap ´t zeker al…? We wisse ons aaige gêên raed in die enorme hal.
Uitlôôpruimte langs aale kante, ´n hêêl hôôg plefon. We wiere hêêlemael weggetikt
deur o.a. De Kangeroes. Een ervaering rijker en ´n illuzie aarmer, gonge me, in de
spesiejaol daervoor afgehuurde bus, trug naer Slierecht.
Nae aflôôp van de wedstrije in Dordt, hadde me aaltijd ´n condiesietreening. Dà
kwam zôô: Jan Bisschop, Piet Dijkstrao en Cees Koppelaer (de laetere lôôptreener
van Ajax) wazze in die tijd ok aktief as atleet. Nae de wedstrijd mosse me de traain
haole. Dat was rap omkleeje en dan gaauw ´t tempo bijbêêne dat de atlete
aangavve. Dikkels was ´k nog veul moeier deur die rees dan van drie sets
volleyballe… We speulde netuurlijk nied allêên in Dordt, mor ok in Gurrekom bij
Meteoor. In Waarkendam mosse me tege Fortunao en in Harrinxveld tege Salvo.
Veraal bij deuze, bekant plaetselijke, derby konne de gemoedere nog wel is flink
oplôôpe…

Plestieke regenpak
Aarg gezellig wazze de toernooie. Ok wij organnizeerde op z´n tijd zô´n evenement.
Dan kon ´t deur de veule speulers en speulsters, want d´r was dan ok gelijk een
daomestoernooi, en een enkelde supporter, nog knap druk weze. ´k Weet werempel
ok nog van ´n buitetoernooi in Waarkendam! Jammer genogt waarkte de weergode
dien dag nie mee. Waarkendam was aaltijd wel iets aparts. Eerst gezaomelijk op de
fiets naer Bove-Harrinxveld, overvaere met ´t pontjie naer Waarkendam, dan een,
mêêstal aarg spannende, wedstrijd tege Fortunao, een club med ´n fannetieke
aanhang. Twêê annekdotes, die toevallig aalebaai mè Waarkendam te maoke
hebbe, wi ´k u nie onthouwe. Op ´n keer gonge me op de fiets naer ´t pontjie. Eên
van de speulers hà z´n aaige in ´n groen plestieke regenpak gehese. As ´t nou zou
regene, zou dat nie zô vreemd gewist weze, mor ´t was ´n prachtigen aevend. Vrij
waarm zelfs. In Waarkendam aangekomme trok tie ´t pak uit en… hà gêên drôôgen
draed meer aan z´n lijf! Op onze vraeg waerom die toch zô ´slim´ gewist was, krege
me tot onze stomme verbaozing te hore dat ie d´n vorigen dag jaerig gewist was en
zô aarg blij was mè z´n kedo dat ie ´t persé wou uitperbeere. Op de trugraais gong ´t
regenpak toch mor op de begaoziedraoger…!

Daomeshôôgte

Wij konne med onze lengte nie tippe aan de huidige speulersgroep, mor we wazze
voor die jaere bepaold toch flink uit de kluite gewasse. In Waarkendam wazze ze
daer ok achter gekomme. Om tactische redene hadde ze toe ´t net op daomeshôôgte
aangebrocht. Zôdoende was ´t smesse voor heulie, as ietewat kortere speulers, wà
makkelijker. Tot onze grôôte verbaozing wiere me dan ok in d´n eerste set hêêmel
weggespeuld. Eên van ons was zô slim om de hôôgte van ´t net eve nae te mete.
Jawel hoor! Veuls te lêêg! Protest bij de schaaidsrechter. Die liet ´t net op de goeie
hôôgte hange en de wedstrijd opnieuw beginne… De klaaindere speulers van
Fortunao kwamme d´r nie meer aan te pas. In recortempo wiere de drie sets
afgewaarkt en kon ´t leste pontjie naer Bove-Harrinxveld nog net op tijd gehaold
worre.

Vrêêselijke klappe
Een verhaol apart was, de helaos veuls te vroeg overleeje, Piet Dijkstrao. Hij was de
treener van de atletiekafdêêling en aarg goed in discuswaarpe en kogelstôôte. Een
krachtmens. Azze me een mannechie tekort kwamme, speulde hij wel is mee in ´t
twêêde team. Piet was aarg enthoesjast. Op iedere onmogelijk houbaoren bal dook
tie naer de grond. Dà gong, deur z´n lichaomsgewicht, gepaord mè veul gedreun.
Nae aflôôp keke me dan wel is of de vloer ´t deurstaon had. De techniek was wat
minder bij Piete. Dat perbeerde die te compezeere mè vrêêselijke klappe tege d´n
bal. Mêênigêên aan d´n aandere kant van ´t net dook weg, as zô´n bal binne ´t
speulveld belandde. In aandere gevalle dreunde de mure… Mor Piet genoot mè volle
teuge van ´t spellechie!
Veul is t´r veraanderd sins die jaere, mor ´t spel is ´t zelfde gebleve. As ´k nou,
dikkels saome mè Jan Bisschop, op de tribune zit en kijk naer ´n wedstrijd van de
daomes of de here, komme herinneringe, zôas hierbove beschreve, vaok weer
bovedrijve. Volleybal was, is, en zal aaltijd blijve: een boeiende sport!
Bas Lissenburg, oud-speuler van Sliedrecht Sport ´56
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”.

