
Het Sliedrechts Dialect (718) 
 
 
 
SCHOOLVOEBALTOERNOOI 
 
In de jaere 50 van d’n afgelôôpe êêuw, ’t lijkent wel een êêuwighaaid geleeje, wier d’r ieder 
jaer, voor aalle schole in Slierecht, een voebaltoernooichie georgaoniseerd. D’n orgenisaoters 
wazze, as ikke ’t nog goed uit m’n hôôd weet, de gymmestiekleraere Broekhuize en 
Diefenbach. Die hadden ’t aamel goed voor mekaor, want ’t wazze goeie toernooichies. De 
elleftalle van de schole nammen ’t tege mekaor op. De wedstrijchies wiere gespeuld op ’t 
Hobbemaoveldjie. Dà was een grasveldjie tegenover ’t kaarekhof,  daer waer nou ’t 
uitvaertcentrum staot en een grôôt appartementecomplex. Daer wiere nermaol ok  de 
kurrefbalwedstrije gehouwe deur de kurrefbalverêêniging ‘Saome Staarek’. Ok wiere d’r mè 
Koninginnedag demestraosies gehouwe deur de gymmestiekverêêniging SSS, ’Sport Staolt 
Spiere’. ’t Was klaainder as een echt voebalveld, mor wij vongen ’t al aerdig grôôt. Om ’t 
veldjie sting een lêêgen haog en vanaf de straet moch ie, vanachter dat heggie, naer ’t 
voeballe kijke. De voebalbloesies kreeg ie van school. De kouse en broeksies wazze van ons 
zellef. De voebalschoene, mêêstal Quick, wazze ok và je aaige. Die hadde nog lere doppe die 
d’r op gespijkerd wazze. D’n bal waer we mee speulde was een klaaine maet lere pikker, ’k 
glôôf van een driechie, die was dichtgebonge met een veter. As dien bal nat was, kò je bij ’t 
koppe je hôôd aareg zeer doen. 
 
Hêêl Slierecht 
D’r was hêêl veul concerensie tusse de schole onder mekaor. De beste elftalle wazze mêêstal 
van de schole 2, 3 en 4 en dat vonge die aandere schole nie fijn. D’r wier dan ok hêêl 
fannetiek gespeuld. Laaijer van ’t elftal was dikkels een schoolmêêster uit êên van de hôôgste 
klasse. Bij ons was dà mêêster Têêuw. Daer hadde me veul respect voor, want dat vonge me 
een goeie mêêster. Die leerde je de spelregels en gaf aanwijzinge voor de speulwijze. In ’t 
veld dee je dat wel is nie, want je wou aamel wel hêêl aareg graeg een goaltjie maoke en dan 
kò je goed tekeer gaon. De sfeer rondom dat veldjie was aallevel opgewonge. De speulers 
wiere hard aangemoedigd deur de vaoders en moeders en de aandere schoolkaainder, want ’t 
sting rondom zwart van de mense. Ok as ie hêêmel gêên bekendes had bij de speulers, gong ie 
tò nog kijke. Hêêl Slierecht liep uit, zôôgezeed. Somtije wier d’r gescholde op de 
schaaidsrechter. Wat dà betreft is t’r niks veraanderd suns die tijd. 
 
Prijsuitraaiking 
Ikke speulde in ’t elftal van school IV. Weliswaer was ‘k de slechste voeballer, mor ‘k was 
wel d’n aanvoerder. Mijn geluk was dat ’t een goed elleftallechie was waerin de sfeer hêêl 
goed was. We hadde dus goeie kanse om te winne. We hadde een aareg goeie keeper en een 
paor hêêle goeie aanvallers. Ik herinner me de naome van Bas Klop, Bert Nederlof en Piet de 
Grôôt. Met ’t verlôôp van ’t toernooi wier ‘t netuurlijk aals mor spannender en de speulers 
zenewachtiger. Van stress en adrenaline hadde me nò nooit gehoord, mor wà wij voelde, was 
zeker nè zôô aareg. We wiere mè school IV kampioen en we konne ons geluk nie op. Daer 
schepte je over op tege je vriendjies en vriendinnechies.  Aan ’t end van ’t toernooi wier d’r 
een officiële prijsuitraaiking georgaoniseerd voor de winnaers. 
 



Vollegende jaer 
D’n burregemêêster van die tijd, Feitsma, kwam zellef de prijze uitraaike. ’t Elleftal mos z’n 
aaige rond d’n burregemêêster opstelle. Die hieuw een toespraoksie en daernae wier de 
wisselbeker voor de school aan d’n aanvoerder uitgeraaikt. Dien beker moch ’t hêêle jaer in 
de school staon te pronke. As tie drie keer deur dezellefde school was gewonne, moch de 
school ‘m houwe. Aalle speulers krege van d’n burregemêêster een voebaldiplomao. As ie 
naom wier afgeroepe, mos ie naer vorene komme en kreeg ie je diplomao persoonlijk uit 
hande van d’n burregemêêster uitgeraaikt. ’t Was een hêêle zenewachtige bedoening, mor me 
wazze d’r aallemael hêêl aareg grôôs op. Veul jonges liete daerom ‘t diplomao inlijste en 
hingen ’t op in d’r slaepkaomertie. Laeter hè ’k wel is gehoord, dà dat ’t êênigste diplomao 
was dat deur sommige jonges in d’r leve wier gehaold. Mor of dat dat waer is, vertelt ’t 
verhaol nie. ’t Zal wel as grappie bedoeld weze, hee. Nae ’t toernooi gong ie al weer uitkijke 
naer ’t vollegende jaer. D’r mos een nieuw elftal worde saomegesteld mè jonges uit de vierde 
klas, want die uit de zesde gonge van school. Dàt gaf allevel weer een hôôp gedoe, mor toch 
keek ie al weer vol verlange uit naer ’t volgende jaer! 
 
Piet van Grietjies 
 
Onze hêêlen hartelijke dank weer aan Piete! K.L.v.G. 
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de 
stambôôme van de femilies Brêêdveld, Van Aspere en Vlot. De leste uitgaoves zijn te kôôp 
bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels, de meseums en op 
maondag- en woensdagmiddag in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243).  
 
 


