Het Sliedrechts Dialect (739)
SLIERECHT ÊÊN
’t Zel rond 1950-1960 gewist zijn, dà ’k ‘s zondassmiddas mè m’ n opao mee moch naer de
voebal, want dan speulde Slierecht één van de ammeteurverêêniging VV Sliedrecht. We
weunde in die tijd in wijk A en dan gonge me d’r guns en trug met de bêênewaoge heene en
dat was ‘n aareg end lôôpe. Ik hà schijnbaor aaldeur veul haost, want opao maonde me steeds
om ‘t rustichies an te doen. Vanaf de Wiel liepe me viao de Boslaon en d’n Tienegt. De
Boslaon was lang, d’r er stinge aan aallebaai de kante hôôge bôôme. Aan iedere kant was t’r
een slôôt en daerin zag ie wel is donderkoppies, stekelbaersies en aandere klaaine vissies. Nè
verbij ‘Aoi Jas’ stakke me de rijksweg over. Dat was toe hêêmel nie zôô gevaerlijk, want die
was nog enkelbaons en d’r reeje ‘s zondags mor hêêl waainig luxe waoges. Daer aan d’n
overkant van de rijksweg was een hêêl smal wegchie, ’t Wandelwegchie, en dat hieuw op bij
’t spoor. Daer was ’t aaltijd spannend, want bij d’n overweg moch ik m’n oor op de rails
legge en luistere of t’r een traain aan kwam. As t’r een stôômtraain mè zô ’n zwaere
lokemetief aan kwam, moch ik een cent of een spijkertie op de rails legge. As d’n hêêle traain
gepeseerd was, was die cent zôô plat as ’n duppie.

Lere pikker
We liepe ‘t stesjon en de Stesjonsweg verbij en vedder over de Prelweg. We gonge in een
lange stoet verbij de Planke Kêêt en d’n overweg daer. Bij de velde ‘t brugchie over en dan,
nae ’t kôôpe van de kaorties, gonge me op de tribune zitte. Daer hà je een plek van een
daolder, want je kon aalles goed zien en je zat ‘r drôôg. Om ’t hêêle veld stonge veul mense.
Daer wazze aarege fenaote bij, mor ’t bleef mêêstal wel sportief. Voor ’n kaaind was ’t veld
wel aareg grôôt. In ’t elftal stinge veul lokaole telente en daerdeur speulde me hôôg in de
KNVB-competisie. De plekke van de speulers wazze nog te begrijpe. Je had: een kieper, een
spil, een linksback, een linkshalf, een rechsback, een rechshalf, een midvoor, een linksbuite en
een linksbinne, een rechsbinne en een rechsbuite. Gêên Engelse krete. De klere en schoene
wazze tijdgebonge en daerom hêêl aanders as nou. De voetbalschoene hadde nog lere doppe
die op de zool gespijkerd wazze en de broeksies wazze veul korter as tegewoordig. D’n bal
was nog een echte lere pikker, een vijfie glôô ’k, die wier opgeblaeze en met een koordtjie
dichtgenaaid.

Spannend
’t Spel was i mijn kaainderôôge aal z’n daege fannetiek. Ze waarekte tò ze ’t snot voor d’r
ôôge hadde. Mor somtije was de ploeg gêên êênhaaid, en dan liepe ze mor wat aan te
moddeke. Dan was ’t êêntôônig en daerom tegevaallend. Een aandere keer wier de tegepertij
afgedrôôgd en dan was ie tevreeje. Soms beurde d’r dinge die nie moche. Dan wier d’r een
speuler zwaer onderuit gehaold en mos tie van ’t veld gedraoge worde. De gewrichies hadde
veul te lije. Bij de tegepertij zatte soms gehaaide speulers die je goed in de gaote mos houwe.
D’r beurde van aalles en ’t was mêêstal spannend, soms zô aareg dà je d’r de zenewe van
kreeg en ’t zwêêt op je voorhôôd sting. (’t Lochum op je kol, zee opoe vroeger!)

Welleke klasse?
In de rust gong ie naer de ketine. Daer kreeg ie een glaosie prik en opao dronk z’n borreltjie.
Daer kwam ie ok vriendjies en bekendes tege. De grôôte mense zeeje dan dà ze de sosjaole

contacte zôô bijhiewe. Daer begreep ’k hêêmel niks van. Nae aflôôp van de wedstrijd mos ie
weer hêêmel naer huis lôôpe. Je liep door mooie netuur, mor dà zag ie tetaol nie. ‘t Vêê in de
waailande en de veugels in de lucht zag ie nie. Daervoor was ie ommers nog veuls te veul een
snotpin. ’t Wazze onvergetelijke ervaeringe waer ie nou nog mè plezier an trug denkt. Wà ’k
nou nie meer weet is in welleke klasse ‘t elleftal toe speulde. Was dat nou d’n eerste, d’n
twêêde of nog ‘n aandere klasse en wat wazze de rizzultaote in de competisie die jaere?
Messchie kan iemand daer nog is iets over schrijve? Wie weet!
Piet van Grietjies
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de
stambôôme van de femilies Mijnster, Boer en Meerkerk. Kom ok ‘s ’n kijksie neme in ons
clubgebouw ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag benne me d’r!

