Het Sliedrechts Dialect (820)
Schoolvoebal, weet jie nog?
Wat ’n begaai hee, d’n afgelôôpe week met die voeballende maaisies. ’t Onbrak ‘r nog mor
net aan dat ’r gêên dôôping an te pas kwam. Hoewel, zouwe ze bij schoolvoeballende
kaainder al zôôiets naetrekke? ‘k Mos toe’k ’t berichie in de krant las, gelijk an m’n aaige
schooljaere trugdenke. Wat was ’t aaltijd spannend as zô rond de Paosvekansie op ’t
Hobbemaoveldjie gestreeje wier om ’t kampioenschap van Slierecht tusse de verschaaijene
schole langs d’n dijk en ’n paor schole op d’n Ouwe Uibraaiding. D’r wazze drie bekers te
vergeve. Êêntjie voor de lêêgere schole en twêê voor de ‘grôôte’ knulle van de MULO’s en
d’n Ambachschool. De maaisies telde op voebalgebied begin jaere ’50 nog lang nie mee. Dà
zal wel te wèrels gewist weze. Trouwes, de finaoles gonge vaste prik ellek jaer tusse de
Openbaore Schole. Die van de Biezondere kwamme d’r zelde an te pas, een uitzondering
daergelaete. ’t Zal wel te maoke hebbe gehad met dat ’r in die tijd allêên sondas gespeuld wier
bij de plaetselijke voebalverêêniging. Voor de kaainder van de schole met Oranjenaome was
t’r de gimmestiekverêêniging as uitlaetklep en wà laeter netuurlijk ok de kurrefbalclub…

Achter d’n heg…
De tije van de wedstrijchies op ’t gezellige veldjie an de Hobbemaostraet haole bij mijn, en
vast bij hêêl veul aanderes, toch echt wel de beste herinneringe an ’t schoolvoebal bove. ’n
Hêêle week lang wiere d’r pertijchies gespeuld. Langs de lijn, ‘k kan beter zegge ’achter d’n
heg’, sting ’t zwart van de mense. Niet-speulers joelde voor hullieze school om ’t harst met
die van de tegepertij. Ouwers die langskwamme, zette d’r fiets an de kant en keke effe, zôô
lang ’t ‘t toeliet, ’n hortie mee. Van aalle schole wazze d’r wel mêêsters aanwezig. De mêêst
opvaallende mêêster was netuurlijk de gimmestiekleraer, Broekhuis. Hij parredeerde d’n
hêêlen dag tusse d’n heg en de zijlijn van ’t voebalveldjie heen en weer. Waogde ’t mor nie
om êêne stap binne d’n heg te zette, of hij was al bij je om ie i je kraog te grijpe en je binne de
korste kere achter d’n heg te zette. Bij ’n herhaoling kò je de rest van de wedstrije wel
vergete… Broekhuis wis percies wie d’r an de beurt wazze en tien menute voor ie wedstrijd
begon, maokten die ’t poortie ope en liet de twêê elftalle voor de kommende wedstrijd binne.
Veul jongeloi và mijn leeftijd zalle d’r aaige dà nog wel herinnere…

Naegeniete
Aan ’t end van die voebalweek wazze d’r de finaoles. Lang voor de bal gong rolle, stinge de
mense al rije dik om ’t veld heene. Vlagge en spandoeke wiere meegevoerd. De spanning was
te snije. An ’t end netuurlijk vreugde en traene. D’r kon d’r nou êêmel mor êên d’n beker
winne, hee. Somwijle wier die uitgeraaikt deur d’n burgemêêster zellef. In ’t hêêle durrep
wier d’r nog daegelang over naegepraot; op school kwam ie d’r nie over uitgepraot. As ie,
zôôas ik, tot de winnaers behoorde en nog ’n jaer op school zat, kò je elleken dag nog effe
naegeniete bij ’t kijke naer de wisselbeker die in ’t raomkezijn van de klas sting te prijke. Met
’t verdwijne van ’t Hobbemaoveldjie is d’n aerdighaaid van ’t schoolvoeballe ok verdwene.
Waainig belangstelling en waainig sfeer meer. ’t Aerdige is wel dat ’r nou ok maaisies magge
meedoen en dat ’r zellefs kampioenschappe van Nederland voor maaider worre gehouwe.

Bedrog ontzenuwd
Leuk! Mor van de week was ’k toch wel geschokt. De kampioen van Nederland bij de
maaisies, ’n ploegchie uit Noord-Holland, mos notebene d’n beker inlevere omdà ze vaals

gespeuld hadde. Aailijk nie êêns die kaainder, mor de mêêster. Hij had ’t bestoke om maaider
d’r bij te haole die nie meer op de baosisschool gonge, mor al op ’t middelbaor onderwijs
zatte, op te stelle. “Hoe haolt ie ’t in z’n harses,” hoor ik jullie denke. Nie allêên hêêl
onspertief tegeover de aandere schole, mor wat te denke van ’t pesere van de kaainders van
z’n aaige school! Nou ja, zonder de ’oproepkrachte’ zou de finaole zeker nie beraaikt zijn,
zôôdà ze nie wijer gekomme zouwe weze as d´r aaige durrep. Ik denk dat die mêêster de
kommende tijd hêêl wat uit te legge het. Mor of ´t nou ´t eerste bedrog is op dut gebied? Dà
ken ´k gelijk ontzenuwe…

Fraude…
Begin jaere negentig dee d’r in ons aaige durrep ok al zô ´n geval voor. `t Beurde tijes de
wedstrije tusse de kampioene van Slierecht en de omleggende durrepe. De school uit
Paopendrecht speulde ‘n fris pertijchie. Die jochies liepe over aalle tegestanders mè gemak
heene. De finaole lonkte mè nog êêne wedstrijd te speule. Onze school, de Slierechse Jan
Ligthartschool, was intusse allang uitgeschaokeld, zôôdà me aailijk gêên enkel belang hadde
bij de rizzeltaote van ons buurdurrep. Dat wier aanders tò dat ’r een jochie –’n oud leerlingnaer me toe kwam en me toefluisterde dà de keeper en nog ’n speuler van de Paopendrechse
school bij hum in de klas op de Willem de Zwijgerschool zatte. Bij naevraeg bij aandere oudleerlinge bleek z’n verhaol mor aals te waer! Protest ingediend bij de commissie die ’t
toernooi laaidde. Maotregele bleve achterwege … ’n Brief an de K.N.V.B. afdêêling-zuid, en
aan de betreffende school, bleve onbeantwoord. De voorzitter van d’n bond, toevaallig ’n
inweuner van Paopendrecht, zou toestemming hebben gegeve tot de ‘fraude’, hoorde ik laeter.
Vedder hè ’k t’r niks meer over vernome en zou ’t al lang vergete zijn as ‘k van de week nie
opschrokke wier deur dà kranteberichie. Kon ’t tò nie laete om dut verhaol nog is op te
raokele. Niks nieuws onder de zon dus, hee! De goejes lije aaltijd onder de kwaojes. Zô was ´t
vroeger al en zô zal ´t ok aaltijd wel blijve… Glôôve jullie ok nie?
Besjaon
P.S.! ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm Verschoor, is te vinge op
www.historie-sliedrecht.nl. De verêênigingsruimte is intusse ok weer ope!! Daer benne ok de
nieuwste uitgaoves (boeke en dvd’s) te kôôp.

