
 
 

De atletiekbaan en clubgebouw te Sliedrecht 

 

Een groep atleten splitste zich in 1956 af van de plaatselijke voetbalvereniging. In eerste instantie 

was de clubruimte – een oude schuur- tegenover het station. Later kwam er een atletiekbaan met een 

eigen kantine. Onder de bezielende leiding van Piet Dijkstra werden mooie resultaten behaald. 

Enkele atleten kwamen voor  nationale ploegen uit. De rest staat wel in het verhaal van de Zeun van 

Sjorse. (BL) 

 

Atletiek, veugeltjies en bêêsies 

 

Vóór ’t jaer 2000 lag ‘r tegenover ’t stesjon een atletiekbaon. Meschie wel met olympische 

afmetinge, maor dà kan 'k nie zeker zegge. De Slierechse Atletiek Verêêniging had ’r z’n 

onderkomme. Een êênvoudige kêêt, maor ’t was genogt. Zôôdoende hà Slierecht zôôwaer z'n aaige 

atletiekverêêniging, suns 1956. Laeter, in 2003, nae veul gepraot, zijn ze saomegegaon met 'n 

Paopendrechse atletiekclub. Vanaf dat jaer waareke ze saome onder de naom 'Passaat'. Dà betekent 

't vollegende: PApendrecht, Sliedrecht, SAmen ATletiek. Mè z’n twêêë hebbe ze een mooie 

akkemedaosie in d'n Oôstpolder van Paopendrecht en ruim 500 leeje, volleges hullieze website. Zô 

’n Engels woord spreek ie uit op z'n Slierechs: ”websaait”.  

Wà sjouwe ze daer nou aallemael bij zô ’n club, denk ie wel is bij je aaige. Nou, hôôgstôôte en 

kogelspringe. Ze doen ok speerlôôpe en afstandwaarepe. As leek snap ie daer waainig van. Meschie 

haol ’k 't ok wel ’n bietjie deur mekaor. Zellef ben 'k nie zô n grôôte sportbeoefenaer, zeg maor: 

meer kijke as doen, daer zal 't wel aan legge. Hoe komp 't nou dà de Slierechse atletiek naer 

Paopendrecht gong? Ik hoorde laetst nog dat ’r een bekende Slierechter deur weuningnôôd naer 

Paopendrecht gong verhuize, maor dut leg aanders.  

D'n atletiekbaon was aan rinnevaosie toe, en d'r was vraeg naer bedrijveteraaine. Omdat ’r veul 



bôôme om 't veld stinge, mos t'r een onderzoek gedaen worre volleges d'n Europese Flora- en 

Faunawet. Meschie zatte d'r ommers wel veugeltjies of aandere bêêsies die beschaaremd wazze. D'r 

wier een deskundige ingehuurd die 't mos uitzoeke. De bôôme mosse ommers weg, omdat 't 

bedrijveteraain een zôôgenaomde zichtlekaosie wier. Op ’n waaremen aevend, 't was hôôg zeumer, 

fietste ’s aeves laet een paor loi langs 't stesjon op weg naer huis. Ze zagge op d'n atletiekbaon 

iemand lôôpe met een zaklampie die daer raor in de bôôme liep te schijne. ”Wat zou die vent daer 

lôôpe te doen?” zeeje ze tege mekaor. “Dà ’s vast nie in d’n haok!” Ze beslote de pliesie te 

waorschouwe voor aalle zekerhaaid.  

De pliesie kwam al gaauw en vroog aan die vent met dat zaklampie wat ie daer deej. Hij zee dat ie 

onderzoek deej naer de vegetaosie en dat ie drie ruigpôôtvleermuize hà gezien. ”Ja, ja,” zee de 

pliesie, ”zukke verhaole hore we wel meer. Kom mor is mee naer ’t bereau, dan kà je 't komme 

uitlegge.”  

Omdat 't ondertusse middernacht was, kon d'n onderzoeker niemand meer beraaike om te bewijze 

dat ie echt met ’n onderzoek bezig was. Dat lukte pas de vollegenden ochtend, toe die z'n baos aan 

de tillefoon kreeg en kon aantôône dat 'r een opdracht was gegeve deur de gemêênte volleges de 

voorschifte. Overiges, de nieuwe atletiekbaon in Paopendrecht vertraogde ok nog, omdat 'r een 

veugel zat te broeje. D'r mos gewacht worre met ‘t slaon van de haaipaole tot de veugel klaor was 

mè broeje ... 

Zeun van Sjorse  


