Een sjoelbak is 2 meter lang. De poorten hebben als waarde 2, 3, 4 en 1 en zijn
aangegeven met koperen nagels boven het poortje. Tussen de open voorzijde en
het middelste deel is een dwarslat aangebracht. Deze lat wordt benut om tijdens
het spel de stenen op te zetten. De schijven zijn van beukenhout en enigszins
hol. Ze zijn 13 mm dik en 52 mm in diameter. Het spel heeft in totaal 30 schijven.
(BL)

Lekker sosjaol bezig
Een hortie geleeje kree ’k ’n uitnôôdiging om bij ’n buurtverêêniging ’n potjie te komme
sjoele. Nou, dat hà ’k lang nie meer gedaen. Vroeger hadde ze bij opoes een mooie sjoelbak.
As t‘r op gespeuld wier, wier die eerst met ’n soort was goed glad gemaokt. De schijve gleeje
dan makkelijker. ‘t Was best ’n leuke bezighaaid om de donkere aevende deur te komme.
Tillevisie, en lae staon computers, bestinge nò nie. Pas veul laeter, nae ons trouwe, koche
Korsjonnao en ik zellef een sjoelbak. Om nou te zegge dà we ‘m veul gebruikt hebbe… nou
nee! D’r wazze deur de jaere heen zôôvel aanderande dinger te doen dat d’n bak sting te
verintereste. Uitaaindelijk hebbe we ‘m nog op ’t dak van d’n oto op d’n imperial meegenome
naer de Veluwe waer die ’n vedder rustig leventjie sleet. Uitaaindelijk is tie trecht gekomme
bij de recreaosiegroep waer die ’n twêêde jeugd kreeg. Hoe ’t nou met ‘m is mag Jôôst wete.

Bij de buurtverêêniging wiere heuse wedstrije gespeuld. D’r deeje zô ’n 20 manne en vrouwe
mee. D’r stinge drie bakke klaor, en as ie naom wier afgeroope was ie an de beurt om te
gooie. ‘t Lijkent aareg makkelijk, mor êêmel bezig kom ie d’r rap achter dat ’t aamel lastiger
is dan je denkt. Jaot, d’r gonge wel wà stêêne in de hoksies, mor de mêêstes bleve voor de
poorties legge. Nou ja, as ie mor lol het, zegge ze dan. D’r wazze ok ’n paor echte kaaie
bezig. Mooi om te zien hoe beheerst hullie de stêêne in de vaksies 1, 2, 3 of 4 schove. D’r was
t’r zôôwaer êên die aalles, op êêntjie nae, binne hà gewaarekt. Klasse hoor! Aan ‘t end van
d’n aevend wiere de uitslaoge bekend gemaokt. Die wazze onderwaail rap uitgerekend op ’n
laptop. Nêênt, in de prijze viel ‘k nie. ‘k Hè nog veul te lere, bleek wel.
Het woord 'sjoele' komt uit ’t Fries. ’t êêste wereldkampioenschap sjoele wier in 1976
gehouwe in Alphe in Noord-Braobant. In ’t Engels hiet ’t spel shuffleboard. Ok in België wor
veul gesjoeld en in Duitsland hiet ’t spel Jakkolo. D’r kan ok wel gesjoemeld worde. As t’r ’n
stêên op ’n aandere trecht komt, wor dat ‘n ‘bok’ genoemd. Sommige pakke dan de stêên trug
en schuive ‘m opnieuw richting de hoksies. Aandere schuive zo hard dat de schijf trugkomt en
d’r nóg is mee geschove ken worre. Bij de buurtverêêniging was dat nie mogelijk, want as ie
geschove had, mos ie gelijk met ’n deftig woord jurere. Kijke dus of d’n aandere nie
onneusde. Aal met aal was ’t ’n gezelligen aevend.
De rizzeltaote wazze dan wel nie om naer huis te schrijve, mor gavve wel aanlaaiding tot ’t
schrijve van dut diëlectverhaoltjie. Uitaaindelijk was ’t best leuk om ’n spel van ‘vroeger’
weer is te speule. Aailijk ’n veraodeming bij aal die ‘kompjoetergeempies’ van deuze tijd. Wat
’t aalderbelangrijkste was? Dà je tussedeur, as ie nie an de beurt was, onder ’t genot van ’n
happie en ’n dranksie, mè mekaor ’n babbeltjie over van aalles en nog wat kon maoke! Een
hêêl sosjaol spel zôôgezêêd!
Besjaon

