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Olympisch Athene 
 
Deuze zeumer vierde me onze vekansie op ’t aailand Zakynthos, zô’n 400 kilemeter 
van Athene vandaen, mor we hadde beslote, dà me de kans nie v’rbij mogge laete 
gaon om de Olympische Speule te bezoeke. Zô dichbij kom ie aanders nooit, hee. 
Allêên ’t beraaike van Athene was aailijk al ’n Olympische prestaosie: een haalf uur 
met de bus, aanderhaalf uur op een veerbôôt en toe nog is ruim 5 uur met de train. 
Deur de tusseleggende wachtije liep de raais uit tot een veldtocht van ruim 14 uur! In 
Athene hè me netuurlijk de kans waergenome om aalle antieke bezienswaerigheeje 
te bezoeke, zôas de Acropolis en de Zeus-tempel, mor ok ’t Syntagmaplaain met de 
wisseling van de wacht (dat zijn van die suldaotjies die een soort jurksie aanhebbe 
en daerbij schoene draoge mè zwarte pompoene d’rop). We zagge ’t stadion waer de 
marrethon aaindigde en bezoche een museum. We zijn vàzelf ok naer ’t Holland 
Heineken House gewist. In ’t Nederlanse durp wazze de vaailighaaidsmaotregele 
aarg schaarp. Een rugzak moch bevôôbeld nie naer binnene, die mos ie ’n haalve 
kilemeter (heuvelafwaerts) inlevere bij een mooie Griekse daome, die gêên enkeld 
woord Nederlans kon. Daernae was ’t wel aarg makkelijk om binne te komme, azzie 
je Nederlanse paspoort liet zien, was dat al voldoende. Eêmel binne, viel ie zôwat 
over anderande bekende sporters, die al klaor wazze met hullieze prestaosies: 
roeiers, volleyballers, ex-sporters, noem mor op. We troffe daer ok ‘Moeder Olympia’ 
aan, Erica Terpstra. Gekleed in een fel oranje jas en witte broek was ze hêêl aarg 
aanwezig, mor abseluut niet te beroerd om eefies med ons op de foto te gaon. In ’t 
echt is ze veul klaainder en dunner dan op de tilleviezie, écht waer! 
 

Kaorties  
Nou hadde me in Nederland de kaorties al besteld voor ’n aevendjie atteletiek in ’t 
grôôte Olympische Stadion, mot we hadde ze nog steeds nie echt in onze vingers. 
Die kaorties kò je in Athene bij aalle vestiginge van ’n bepaolde bank ophaole, azzie 
mor een printjie had và je internetbestelling. Op ons aailandjie hadde me al in de 
krante geleze, dat de wachtrije voor de bank soms konne oplôôpe tot ruim twêê uur. 
Ach, wij zijn van die raore, dwarse Nederlanders, dus we koze een bank midde in ’t 
centrum en liepe binne een kwertiertie alweer met de kaorties buite. Plichsgetrouw 
azze me zijn, koche me daernae buskaorties voor de guns- en trugraais naer ’t 
stadion. Toe me instapte in de bus, wouwe me de kaorties laete afstempele, mor we 
wiere tegegehouwe deur de sjeffeur. Ovve me toegangskaorties hadde voor ’n 
evenement? Ja? Nou, dan was aalle vervoer in Athene vedder voor niks! Dat is nog 
is mooi geregeld! Hoewel: de toegangskaorties wazze 70 euro per stuk, en dan kan 
d’r best wel een ritjie met de bus (nermaol 45 eurocent) vanaf, toch?  Viao de 
spesiejaole rijbaon voor de Olympische Speule reeje me naer ’t grôôte Stadion in 
een verre buitewijk van de stad. Toe me êêmel aangekomme wazze, viel ie bekant 
om van verbaozing: wat was dat ding grôôt zeg! Over de vaailighaaidsmaotregele, 
die in de media behoorlijk wiere afgekraokt, hadde me niks as lof, mor ze wazze wel 
hêêl aarg uitgebraaid: zôwaer een zonnebril en een loozie mosse deur een scenner! 
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Nae controle kwam ie op ’t grôôte voorplaain, waer anderande winkeltjies wazze med 
ete en drinke, mor netuurlijk ok de nôôdige – Olympische – soevenierties ingeslaoge 
konne worde. En dan inêêns ... dan zie je die grôôte Olympische vlam bove ’t 
stadion, en dan besef ie plotseling dat ’t een aarg grôôt voorrecht is, om daer te 
magge staon. Zôiets zie je nermaol toch allêên mor op de tilleviezie? 
 

Prachtige, langen aevend 
Een uurtie voor ’t begin van de atteletiekwedstrije mogge me dan aaindelijk ’t stadion 
in. We hadde plekke op de bovenste ring en dan ok nog bovenin tege ’t 
aalderhôôgste randjie aan. ’t Uitzicht was meer dan perfekt., dus genote me van 
aalles wat ‘r voor onze ôôge afspeulde. Ons gezinnechie was hêêlemael  
(orriezieneel, hee) in ’t oranje gehuld en we hadde zôwaer de Nederlanse driekleur 
meegenome om mee te zwaaie as ‘onze’ sporters zouwe verschijne. We zagge dien 
aevend veul, mor jammer genogt gêên medallies van landgenote. Bij de tienkampers 
wier Chiel Warners 5e in d’n aainduitslag, en in de finaole van de 1500 meter zagge 
me Gert-Jan Liefers 8e worde. Bij de 300 meter stiepel-sjees wier Simon Vroemen 
uitaaindelijk 6e. Abseluut gêên slechte prestaosies, mor as Nederlander hoop ie 
netuurlijk op een nasjenaol successie azzie daer zit. ’t Wier ’n prachtige, langen 
aevend waerop we verschaaijene Olympische records zagge sneuvele en zellefs een 
nieuw wereldrecord polsstokhôôgspringe mogge meebeleve, dus klaoge doe me 
echt nie. Bovendien kreeg ie behoorlijk kippevel toe aal die 72.000 mense in t hêêle 
stadion de bekende ‘weef’ deeje. Mor ’t wier, waarkelijk waer, een orkaon van 
geweld, as t’r ok mor aareges een Griekse atleet aan ’n onderdêêl meedee. ’t 
Leekend trouwes nied uit te maoke of die Griekse sporter eerste of aalderleste op z’n 
onderdêêl wier, ’t stadion kolkte hoe dan ok, hêêlemael! Ver nae middernacht konne 
me ’t stadion weer verlaete, mor d’n aevend was nò nie v’rbij. Buite op ’t plaain voor ’t 
stadion wiere aalle behaolde medallies deur de supporters gevierd med ’n grôôt 
volksfêêst. Eerst schrik ie ’n bietjie as t’r inêêns een wildvreemd persoon med ’n 
Mexicaonse vlag om ie nek vliegt en je vertelt dat ie zô genote het van Pieter van 
den Hoogenband. Al gaauw gao je hêêmel mee in ’t fêêstgedruis en raok ie inêêns in 
gesprek mè mense uit lande die je eerst nog is op mò zoeke op ’n landkaort om te 
wete waer ze legge. Glôôf me, ’t is echt een unieke ervaering, en ik vink ’t nou al hêêl 
aarg dà Beijing zô ontzettend wijd weg legt. Zou ’t Olympische virus me nou te pakke 
hebbe? Ik weet in elk geval êên ding hêêl zeker: ik hoop diep van binne dat de 
Olympische vlam in 2012 in Londe zal brande, en dan weet ik ok zeker, dad ik rond 
die tijd in Londe ben! 
 
Leo Bakker uit Veghel 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze 

maond de stambôôme van de femilies Pijl (nieuw) en Bernhard(t)  in de “Geneaologische Grabbelton” 

en veul schoolfotochies van Slierechse kaainder van toen… 
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