
 

Sliedrecht aan het water … 

Elke keer als ik een tochtje maak over de rivier valt het me op hoe onbekend 

Sliedrecht voor me is. Je moet goed kijken waar je bent. Onwillekeurig denk je 

dan hoe de voorkant van de huizen aan de dijk eruit ziet. Soms lukt dat, vaak 

moet je even nadenken. En … bij een van die achterkanten van die huizen zat 

Huib te vissen … 

Herrieschoppers 

Kèrel mense, was me dat een weertie hee! Heerlijk, dà 

zonnechie op m’n lijf doe me goed. ’t Lijkent wel of aalles aan 

m’n bewegingsapperaot makkelijker gaot. Aal m’n gevrichte, 

tot aan m’n kunstknie toe, hen ’t naer d’r zin en ik ben ok in ’n 

beterder humeur. In de zeumerdag gao ’k geregeld hengele bij 

een goeje vriend die op een schitterend pleksie langs de revier 

weunt. Hengele kan een hêêlende waareking op je gêêstelijke 

gezondhaaid geve. Je kan d’r naer aaige goeddunke makkelijk 

bij gaon zitte in een (luie)tuinstoel- of je kan d’r ok, zeker as ’t 

flink strôômt- bij blijve staon.  



Ik zit ’t liefst, omdà ’k met de waarephengel vist. Je hoef dan 

nie geregeld in te gooie en naer je dobbertie te kijke dat ieder 

ôôgenblik verbij drijft op d’n eb- of vloedstrôôm. Heerlijk rustig 

kan ’k zô ure zitte ture naer ’t toppie van m’n hengellatjie. ’k 

Hoef pas in ’t geweer te komme as d’r aan ’t trille of schudde 

van ’t topendjie te zien is dat ’r onder waoter ’t êên of aor 

afspeult. Dà kan van aalles weze. Je hoop netuulijk op een 

flinke vis of ael (die mò je trouwes drek trug zette!). Mor soms 

hè je een dot raait (wier) aan je lijn of een plestieke zak. Nou 

daer zit jie nie op te wachte, nè zô goed as een trossie mossele 

je op ’t vekeerde bêên kan zette. 

Een naedêêl van ’t mooie weer is dat ’t op de revier inêêns 

barstesvol mè speedbôôte, jetski’s, jachies en waoterscooters 

is. Jachies hè je niks gêên last van, die vaere rustigchies verbij 

en een goeje gewoonte is om mekaor, deur je hand op te steke 

eefies groet. Mor dat aandere vaerende spul daer kan ’k m’n 

aaige af en toe aerdig aan store. Nie nermaol wat een lewaai 

sommiges kanne maoke. ’t Lijkent wel ovve ze de knalpijp of 

dempers van d’r metorrechie hebbe gehaold om nog een 

kilemetertie of wat harderder te kanne vaere. De snelhaaid dà 

’s nog daer aan toe, mor ’t kebaol is bij tije nie nermaol meer. 

Hoevel decibelle ze producere weet ik nie, mor dat ’t ’r veuls te 

veul zijn, daer kà je gif op in neme. As ’n binnevaertschip te 

veul lewaai maokt, dan mot de schipper voor de kant om ’t 

euvel te verhellepe.  

De pleziervaert het daer bepaold (nog) gêên last van. Wij 

kanne mekaor zô af en toe nie meer verstaon van ’t leve aan de 

waoterkant. Lae staon hoevel last as de vis van die herrie mot 

hebbe. Met een grôôte knipôôg stelde de buurman onderlest 

voor om aalle gevange vis mor van oordoppies te verzien om 

de gehoorschaej te bepaareke.  

Huib Kraaijeveld     

 


