Het Sliedrechts Dialect (861)
Een race deur de tijd
Zestien jaer geleeje was ’t, toe die voor ’t lest naer de TT van Asse was gewist mè mijn.
Ellek jaer vroeg ’k ‘t weer aan ’m as de tredisjenele leste zaeterdag van juni d’r weer aan
kwam, mor ’t zijn z’n duive hee, die ’m thuis houwe, want ’t is een echte duivemelleker. Die
bêêsies komme ’s zaeterdas aaltijd trug van een vluchie en dan mot ie ze klokke. Dus kijkt ie
mor op de tillevisie naer de TT en hoort ie mijn verhaole mor aan die ’k mee trug brengt naer
Slierecht. Mor dut jaer kwam die achterom en vroeg of tie weer is mee kon. Zômor uit z’n
aaige! Wat is t’r in de tijd toch veul veraanderd, zag ’k ’m denke toe ’k ’m zô zag staon kijke
en geniete mè z’n 72 jaere op d’n teller, en hij kan ’t wete as gêên aander, want hij gong al
naer Asse toe ik t’r nò nie êêns was …

D´n baon
Naegenogt niks is t’r nog van dat legendaorische circuit over met die vierkante bochte d’r in.
’t Sting onder de moterrijers ok wel bekend as de kathedraol van de motersport. Aamel
vanwege de vaailighaaid, ’t milieu en de commercie is ’t ok een aerdig endjie korter geworde,
maor ’t pebliek zie zôô wel meer rondjies; dat dan weer wel en ’t blijf tóch mooi, hee.
Vroeger was ’t de koningsklasse, of de 500cc. Nou hiet ’t de Moto GP en over naome
gesproke, toendertijd reeje de Amerikaone Wayne Rainy, Kevin Schwantz, en Eddy Lawson
staarek. Nou zijn ’t Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, en Casey Stoner die mooie races late zien
in de belangrijkste klasse. Opvaallend was ok nog wel dat deuze drie rijers aamel eveveul
punte hadde, naomelijk 106.

Oordoppies
De motore zijn van lieverlee overgegaon in 4-takke, vanwege d’n duurzaomhaaid, ze zijn
goejekôôper, hebbe meer p.k.’s uit te haole en zôô, want ellek nieuw saaizoen gaot ’t weer
harder. Nou kè je dà speesjaole 2-tak luchie allêên nog ruike in de 125- en de 250-cc klasse en
ok dà gaot aamel nog veraandere. Die 4-takkers maoke ok een hêêl aander geluid. Toe ze voor
’t êêst echt vol aan verbij kwamme, zag ’k ’t ’m verbaoze. Hij wis nie wat ie hoorde, mor
voor een raceliefhebber zôôas hij klink ’t faailijk weer as meziek in de ore. Aareg hard is ’t
wel, want ’r stinge d’r ok zat mè doppies in d’r ore. ’k Had dat ouwe kaortie van vroeger toen
in een fotoboek geplakt en ‘k het ’t nog is opgezocht, 65 gulde voor ’n trebunepleksie! Dà
vong ’k toen al aerdig pittig aan de prijs, nou mot jie al 40 euro betaole voor een staonpleksie!

Onvergetelijk
Wà ’k nou dut jaer zo aareg spesjaol vong aan de TT, was dà me voor ’t êêst mè drie
generaosies, vaoder (72), zeun (43) en klaainzeun (12), soches effe voor vijve vertrokke uit
Slierecht en d’r met dik 96.000 man hebbe staon te geniete van de motersport en dat de bij
jong en oud popelaere Rossi z’n honderste race won in Asse was historisch. Dat die dà dee op

onze favveriete moter Yamaha was hêêlemael aareg leuk. Mor dà wij d’r wazze mè z’n
driechies, vong ’k toch nóg waerdevoller, en ’t maokte voor mijn deuze TT van dut jaer tot
een onvergetelijke! Trouwes net as de bekant vijf uur durende trugraais!
Tom Sturm
Deuze keer wazze we aareg verbaosd. Een verhaol van Tom Sturm over moterraces? Wà
leuk! Tom hà wel is meer over de motersport voor ons geschreve. Eve opzoeke … Dankzij de
computer en ons diëlectarchiefie tegewoordig een fluitjie van ’n cent! In de Maarewestreek
van 21-06-2000 sting ‘t êêste verhaol van Tomme, zeun van slaoger Sturrem in de
Kaarekbuurt op nommer 196, naest de bakkerij van Hansumme, in de krant. Over z’n opa en
z’n vaoder, die broche indertijd ’t vlees rond op ’n moter met een riete mand achterop. ‘t
Gong vedder over een krossertie, ’n strandrace en ’n opknappertie. Hij kijk in dà verhaol uit
naer de TT in Asse en vraeg z’n aaige af of z’n klaaine zeuntjie de motersport laeter ok leuk
zal gaon vinge … Op 06-09-2000 schrijf tie dan over z’n raais met de traain naer Asse en ’t
plezier druipt van z’n verhaol af. Hij blijf ’t een prachthobby vinge, want op 20-06-2001
schrijf tie een verhaol over motersport op vliering (Woordgrappie over Zolder in België). En
dan nou opêêns, acht jaer laeter, komt ‘r wéér een opgetoge moterverhaol. Dat is me toch
leuk! En of z’n zeuntjie, nou imiddels een flinke knul, ok opgetoge is over de motersport, heb
u hierbove kanne leze. Heb u nou ok een leuke hobby? Schrijf t’r is over … Wij vertaole ’t
wel in ’t Slierechs. Want dat is onze hobby. En die houwe me ok graeg nog ’n pôôsie!
(K.L.v.G.)
P.S. De verêênigingsruimte is in de maonde juli en augustus weges vekansie geslote!!!
‘t Leste nieuws over de verêêniging is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl

