
 

Rijksweg A15 tussen Sliedrecht en Giessendam … 

De brug over de eenbaansweg A15 op de grens met Giessendam. Tussen autoweg en fietspad 

een brede grasstrook. Hier kwam midden jaren ‟60 een 2
e
 rijbaan. Even onder brug door zien 

we  twee boompjes. Bij een aantal nog wel bekend als de „doelpalen in de driehoek‟. Een 

bekend trapveldje in de jaren „50. Voor en naast de driehoek, een veld begrensd door 

fietspaden, waren de andere twee voetbalveldjes.(BL) 

Bekant zeumervekansie… 

Voor dut verhaol gao‟k ver trug i m‟n herinneringe. I m‟n lêêgere schooljaere was ‟t aaltijd 

mooi weer in de grôôte vekansie. Nou ja, achteraf weet „k nie of dat ok wel zô was. Aailijk 

denk ‟k dà je d„r nie bij stil stong. Bij drôôge daege gong ie naer buitene. Speule op d‟n dijk. 

Dà kon toe nog! Een enkelden oto reej wel is verbij en dan gong ie effe aan de kant staon. Zô  

êêns in ‟t haalef uur kwam d‟r ‟n otobus van Raovestijne langs. Je hoorden „m al van verre 

aankomme en dus was t‟r genogt tijd om uit de weeg te gaon en ‟t hinkhokke of ‟t hoepele te 

onderbreke. Mense op de fiets daer hà je waainig last van. Die reeje wel om je heen.  

Voeballe wier ‟n bietjie lastiger. Daer hà je toch wel wat meer plek voor nôôdig. Azze me ‟n 

ballechie wouwe trappe, mosse me naer de Kaoi. Bij de boogbrug over de rijksweg wazze drie 

mooie veldjies te vinge. Eêntjie vlak bij d‟n dijk, een aander aan de rechse kant van ‟t fietspad 

as ie richting Haarefeld gong, en „t derde, dat was aailijk ‟t mooiste, in d‟n driehoek tusse de 

fietspaoje. Wà kon dat „r fannetiek aan toegaon. Veraal as t‟r ‟n potjie tege de 

Giessendammers wier gespeuld. Niet aaltijd speulde we de wedstrijd dan uit. Een 

knokpertijchie maokte nogaal is ‟n end aan de strijd. Nou ja, dà kon beure! Veul vervelender 



wier ‟t, as d‟n handhaover van ‟t gezag, de pliesie dus, op z‟n diensfietsie aan kwam rije. Dan 

klonk „t saain: “Tuut, bal i je zak!” en was ‟t wegweze geblaeze.  

As ‟k dà nou nae zôôvel jaer bekijkt, denk ‟k toch dat die gaste toendertijd wel ‟n  

luizeleventjie hadde. Om ‟t verkeer hoefde ze d‟r aaige nie druk te maoke, de misdaod was 

nog klaain. Ja, zô nou en dan wier d‟r een dronkelap opgepakt, of ‟n huisvrouw beboet omdà 

ze waoter verspilde. Op diensfietsies langs de straet of d‟n dijk peddele en dan meschie wel 

uit verveling jochies wegjaoge die ‟n ballechie trapte op ‟n plek waer niemand last van ze 

had! Hoe aanders is ‟t nou. Vlakbij huis „n trapveldjie compleet met doele. Wà vedderop een 

heuse voebalkooi. Pliesies op de fiets zie je nie meer. Bijwijle komme ze in ‟n oto verbij. Ze 

hebbe vandaeg d‟n dag wel wat aanders te doen. De tije benne veraanderd! Klaaine én grôôte 

misdaod tiere welig! 

As ‟t minder mooi weer was, wis ie je aaige ok wel te vermaoke op d‟n één of aandere 

menier. Van tillevisie of computers hadde we nò nooit gehoord. Een tillefoon was mor bij ‟n 

paor mense in de buurt te vinge. Makkelijk voor nôôdgevalle as ie bevôôbeld d‟n dokter mè 

spoed mos belle! We schreve mekaor brieve en verstuurde aanzichkaorte mè voorop „n 

Slierechs fotoochie. Een mebieltjie? Dà zou pas jaere laeter worre uitgevonge! De daege 

gonge veul rustiger verbij. As ie „t geluk had dà je vaoder lid was van d‟n bond, moch ie wel 

is „n daegchie mee uit met ‟n bus naer, zôôver as „k me herinnert, de Weranda bij Oosterhout. 

Daer keek ie al weke naer uit. Och, wà klets ‟k aailijk. Elleke tijd het toch z‟n pluspuntjies?  

Mooi weer of niet! 

Besjaon. 


