
 

Sportdag op het ijsbaanterrein … 

Al in de jaren ’50 was er in Sliedrecht een schoolsportdag. Dat 

gebeurde op het voetbalveld aan de Parallelweg. Bij doorgang 

werd de vlag uitgestoken op de kerktoren en bij de scholen. In 

later tijden werd o.a. gesport op het terrein van de korfbalclub, 

bij de sintelbaan van de atletiekvereniging en op het 

ijsbaanterrein aan de Lijsterweg. Hoeveel Sliedrechters zullen 

hier een diploma als herinnering aan hebben? 

Renne, waarepe en springe … 

As ‘k trugdenkt aan spesjaole schooldaege, gao m’n gedachte nie 

trug naer ’n reken- of taolles, mor naer sportgebeurtenisse. 

Bevôôbeld de jaerlijkse sportdag. In de jaere ’50 nog op ’t 

voebalveld aan de Prelweg. Jonchies en maasies uit de hôôgste 

klasse wiere daer d’n hêêlen dag met aanderande sportieve 

zaoke bezig gehouwe. Ze kwamme daer aan op de fiets. Een 

zaksie boteramme en een flessie ranja onder de snelbinders. Eêst 

liet gommelestiekmêêster Broekhuis, deur veule Broekhuize 

genoemd, de boel opmersjeere. Dà gong dan nie aals te aerdig 

in de maet, zôôas tie gewend was bij de gymmestiekverêêniging 

S.S.S. wà sting voor Sport Staolt Spiere.  



D’r wazze hêêl wat onderdêêle waer ie aan mee mos doen. 

Klaaine bal waarepe, een knoerhard, leere ballechie opgevuld mè 

paerdehaer. Een bal deur ’n kurref gooie, hardlôôpe, verspringe, 

hôôgspringe en ‘k denk ver gooie met ’n lere pikker, zôôas we 

dien bal noemde. De maaisies begonne aan de proeve en de 

jonchies gonge ’n spel speule dà wel ’n bietjie op ’t honkbal van 

nou lekende. Slagbal hiettende ‘t. Met ’n soort knuppel gaf ie ’n 

hijs tege ’n tennisbal en dan mos ie renne om bij ‘n honk te 

komme. Wel op tijd bij ’t honk weze, anders hà je strafpunte. 

Nae ’n rondjie om aalle honke, kwam ie ‘binne’ en hà je punte 

verdiend voor ie ploeg. Uitaaindelijk gong ‘t ‘r om om in de finaole 

te komme en de winnaer daervan was de kampioen van ’t jaer. 

Bij ellek onderdêêl kreeg ie gêên cijfer, mor een letter. A was ’t 

minste en E was ‘t beste. Om een E te haole mos ie hêêl wat i je 

mars hebbe! Een C was al hêêl goed voor de jongelui. Aan de 

hand van de behaolde letters wier dan berekend waffere 

diplomao je haolde. Voor ‘t hôôgste kwam d’r mor ’n enkeling in 

aanmaareking. Daervoor mos ie voor aalles een D hebbe. Ik weet 

nog dat ’r hêêl wat ‘sneuvelde’ op ’t onderdêêl bal deur de kurref 

gooie. Dat was best lastig.  

Tusse de middag was t’r een pauze. Tijd voor de boteramme en 

de ranja. ‘s Middags wazze de rolle omgedraaid. De maaider 

gonge slagballe en de jonges konne hullieze kunste laete zien bij 

de vaerdigheeje. De sportdag was nie voor aallemael ’n fijnen 

dag. D’r wazze aaltijd wel kaainder die nie van sport hieuwe en 

aailijk nè zô lief op school staertdêêlinge zouwe maoke. Mor ja, 

ok hier gold dà lievere koeksies nie wiere gebakke. D’n dag wier 

beslote met estefettelôôpe. De vier kaainder van ‘n school die ’t 

stoksie ’t beste deurgavve en ’t hardste liepe, kregen een mooie 

wisselbeker. Daernae gong iederêên weer op de fiets naer huis.  

Besjaon 

 

 

 

 


