
    Het Sliedrechts Dialect (643) 
 
 
DWF 50 jaer 
 
Trewijl ik dut zit te type, staor ‘k ongelôôvig naer m’n laptopschaarempie. DWF? 50 
jaer? Nie te glôôve! As de dag van gistere weet ’k nog hoe ‘t begon. “Ze gaon een 
zwemclub oprichte in Slierecht, dat lijkent ons wel wat voor jou. Jij zwem toch zô 
graeg elleken dag, geef ie mor op als lid as ie weer gao zwemme.” Ik snapte nie dà 
m’n moeder d’r van gehoord had, trewijl ik naarges van wis . . . ik was ommers 
elleken dag in ‘t zwembad . . . 
‘t Slierechse zwembad lag toe achter in de haove, aan de Haovestraet, tegenover de 
haovemond. ’t Was een rechthoekige, drijvende kolos mè rondom houte 
kleedhoksies. ‘t ’Bad’ hà wande van ijzere spijle waerdeur ‘t revierwaoter gewoon 
naer binnene spoelde. Soms dreef t’r zôôvel olie op ‘t waoter dà je een vette ‘snor’ en 
vette haere had. D’r dreef trouwes ok wel is wat aanders in, zegge ze. De vloer was 
van houte planke en ‘t dak was in ‘t midde ope. Badmêêster was in die tijd Gerrit 
Hommerson. Hij zurregde voor de kaortiesverkôôp, (5 cente voor een uur maaisies- 
of jongeszwemme en 13 cente voor aanderhalf uur gemengd zwemme), verzurregde 
de zwemlesse, maokte ‘t bad schôôn en hieuw orde. I mijn herinnering was ‘t ’r aaltijd 
leuk en gezellig. Wat hè me d’r veul beleefd en wat hebbe me veul gelache! En dan 
ok nog een zwemclub . . .? 
 
‘t Bad 
‘t Bassin was 25 meter lang en een meter of zeuve, acht, brêêd. In ‘t begin trainde 
me met de nieuwe club in de lengte. Laeter, toe d’r meer leeje op de zwemclub 
kwamme, mosse me in verschillende groepe, op dinsdag- én donderdagaevend, 
soms in de brêêdte traine. Jullie begrijpe dà me dan meer aan ‘t kere dan aan ‘t 
zwemme wazze. Voor zôver ik ’t nog weet, trainde me veraal op de techniek van de 
anderande zwemslaoge. In die tijd was t’r nog gêên schoolzwemme, de mêêste 
leerde gewoon zwemme in de revier, bij een strandjie aan de Singel, of Overdiep. 
Lang nied iederêên zwom in ‘t zwembad en zeker ‘t lidmaotschap van een zwemclub 
was voor veul kaainder ondenkbaor. Ik zal m’n vaoder en moeder aaltijd dankbaor 
blijve omdà ze mijn in veul dinge hebbe gestimuleerd, ók in ‘t zwemme.    
 
Wedstrije 
’t Was een spannende tijd in ‘t begin. D’r mos een clubnaom komme, dat wier “Door 
Water Fit”. De clubkleure wiere geel-zwart, dezelfde kleure as in ’t gemêêntewaopen. 
Trainingspakke wiere ontwurrepe, d’r wiere onderlinge wedstrijchies georgaonizeerd. 
We trainde zôlang as ’t bad ope was, van maai tò september. De lesten aevend was 
’t aaltijd een dolle boel, mè gekostumeerd zwemme. In ’57 wiere de eerste officiële 
clubwedstrije gehouwe in vier groepe: maaisies, jonges, daomes en here. Tot m’n 
aaige verbaozing en verwondering wier ik kampioen bij de maaisies en won 
zôdoende d’n eerste wisselbeker van DWF. De tije van 25 meter schoolslag en 25 
meter borstcrawl wiere daervoor bij mekaor opgeteld. I m’n plakboek zit nog een 
fotoochie van de eerste drie prijswinnaers van aalle vier de groepe. Bij ons op zolder 
staon nog aaltijd flink wat bekerties uit die beginjaere van DWF. Bij elleke schôômaok 
overweeg ‘k om ze aaindelijk mor is weg te doen, mor ze staon d’r nog steeds . . .  



Lockhorst en Springplank 
De probleme wiere grôôter voor de club. ’t Bad wier te klaain. ’t Was hygiënisch ok 
nie meer langer verantwoord. D’r kwam ok steeds meer behoefte om ’t hêêle jaer 
deur te kanne zwemme. ’t Haovebad, dat deur iederêên ’Pierebadjie’ genoemd wier, 
is zellefs een keer wekelang geslote gewist door de draaiging van de ziekte van Weil! 
Ooit hebbe me met een aantal DWF-leeje, hêêl leuk, een winterlang meegetraind 
met onze zusterverêêniging ‘Merwede’, in ’t Sportfonsebad in Dordt. Gelukkig kreeg 
Slierecht een nieuw buite- én een nieuw binnebad, De Lockhorst en De Springplank. 
Wat hebbe me ok daer weer leuke dinge meegemaokt. Netuurlijk de wekelijkse 
trainingsaevende, mor ok doldwaoze aevende mè Suntereklaos, 
paosaaierewedstrijchies, barbecues en wedstrije. Vàzelf denke me dan ok aan de 
zwemvierdaegse en de nachtmarrethon. Netuurlijk zij me aarg blij met de geweldige 
accommedaosie van ’t huidige bronbad De Lockhorst en met Baon 7 (‘t clubhuis van 
D.W.F.). Mor ’t raore is dà je aaltijd de dinge die verbij zijn, gaot ideaolizeere. Dat 
pierebadjie in de haove en dat binnebad van De Springplank, wat was ’t ’r klaain, mor 
wat was ’t ’r gezellig! 
 
Toekomst 
Voor veul verêêniginge leve me in een moeilijke tijd. Ledeaantalle neme af, trewijl de 
koste allêên mor aarg stijge. Veul mense hebbe ’t zô druk dat ’r van 
vrijwilligerswaarek steeds minder spraoke is. In dat licht bezien mag onze 
verêêniging z’n aaige hêêl gelukkig prijze met een vrij stebiel aantal van zô’n 300 
leeje. Gelukkig zijn d’r aaltijd weer aktieve leeje, jeugdlaaiders en vaoders en 
moeders die de boel op een fijne, enthousiaste menier draaiende wete te houwe, 
saome met ’t bestuur en de trainers. En dat al 50 jaer lang! Toe was ’k messchie wel 
’t jongste, nou warschijnlijk wel ’t oudste actieve lid van DWF. Uit de grond và m’n 
hart kan ’k zegge: “DWF, je wás, je bén en ik hoop dà je aaltijd zal blijve, een hêêle 
fijne verêêniging! Van harte gefielesteerd met dut prachtige jubileum en veraal: aalle 
goeds voor de toekomst, hee!” 
Oh ja, dà ’s waer ok: iederêên die, hoe dan ok, in die 50 jaer betrokke gewist is bij 
D.W.F., is de kommende zaeterdagaevend vanaf zeuven uur van harte welkom op ’t 
fêêst van D.W.F. Azzie wil, je mag ie zwemspulle meebrenge, hoor! Tot ’n zaeterdag 
dan mor, hee!   
 
Korsjonnao 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas 
deuze maond de stambôôme van de femilies Elsenaar (nieuw) en Vink in de “Geneaologische 
Grabbelton” en ok hêêl veul fotoochies van Slierecht… 
 
        


