
HONDERD JAER VOEBALLE ... 

Op 1 maert bestaot de voebalverêêning in ons durrep 100 jaer en dà’s best de moeite waerd 
om eefies bij stil te staon. Van oorsprong is de voebalclub ontstaon uit een ploegchie jongeloi 
dat in 1911 een fietsclubpie hadde opgericht onder de naom Tot Ons Genoege (T.O.G.) en die 
gaste hiewe ok meraokels van voeballe. Dà deeje ze op en rond ’t stesjonscomplex. In 1912, 
op d'n êêder genoemden daotum, beslote ze ok een voebalclub op te richte en die noemde ze 
S.F.C., dà sting voor Sliedrechtse Football Club. Een aaige veld hadde ze nò nie êêns. Al 
gaauw krege ze wel een stuk waailand van boer Baon Hofman tusse d’n Tollesteegt en de 
spoorlijn en daer konne ze oefene.  

In 1914 fuseerde ze met S.N.A. Sport Na Arbeid, een ploegchie naegelhêêters van de wurref 
van Nederlovve op Baonhoek, en toe gong de club hiette zôôas de naom nou nog steeds is: vv 
Sliedrecht. De competisiewedstrije speulde ze op een veld van d’n D.V.B. in Dordt. Winne 
was ’r in ’t begin nie bij in de 4e klas van d’n Dordtse Bond, mor toen êêne A. v.d. Sluis as 
êêste ’t net van een tegestander hà gevonge, kwamme de successe aan de lôôpende band. In 
1917 wiere ze al kampioen van de 1e klas DVB.   
In dat jaer krege ze een veld aan de Maarewestraet, daernae gonge ze in 1920 naer de 
Indestrieweg en daer kwamme ok een aaige clubgebouw en klêêdkaomers in 1923.  
’t Gong in de crisistijd hêêl goed met de waareklôôze Slierechse baggeraers as voeballer. 

In 1936 maok Slierecht premosie naer de 2e klas N.V.B. In ’t jaer daerop verhuize de velde 
naer de Prelweg en ze krege, naest twêê velde en ’n trainingstrôôk, ok een houte trebune bij ’t 
hôôfveld! Daer wiere veule hôôgte- en dieptepunte beraaikt op ’t sportieve vlak.  
De verêêniging had immiddels een zaeterdagafdêêling gekrege en d’r wazze zôôvel 
jeugdelftalle dà die, net as de lêêgere zondag, naer de Thorbeckelaon mosse om d’r wedstrije 
te speule. 

In 1972 kwam Slierecht terecht waer ze nou nog steeds zitte, op de Lockhorst, en daer krege 
ze mor liefst zes speulvelde en êên om te traine, lichtmaste, een grôôte trebune en een 
prachtige ketine. De verêêniging hè nou zôôvel leeje, dat ’r nog een amparte ruimte voor 
jeugd, kemissies en klêêdkaomers is bijgebouwd. Soms worre d’r op êêne zaeterdag wel 
daartig wedstrije afgewaarekt en d’r zijn nou ok in aalle leeftijdsklasses van de jeugd 
maaisies-/daomeselleftalle, dus je begrijp wel: de bokke motte van de gaaite gescheeje. Op 16 
maert houwe ze een grôôte reünie. Kom ie ok?? Aanmelde vóór 1 maert, www.vvsliedrecht.nl 
of 06.48963337. 

Huib Kraaijeveld. 

 
 


