
Een hêêle stoet…

Een hortie geleeje kreeg ik een oud fotoochie in hande dà gemaokt was op ‘t ouwe 
voebalveld aan de Prelweg. Ondertusse zijn de velde daer al tijje lang verdwene en 
wordt ’r gespeuld op velde over de Rijksweg. Op ’t plaetjie is de trebune te zien die,
zôôas gebruikelijk in die tijje, afgelaoje was mè kijkers. Slierecht 1 speulde in die 
tijd (midde vorige êêuw) twêêde klas. Mor êêne klas lêêger as bevôôbeld 
Feyenoord. Onder handgeklap komme de speulers in ’n rijchie achter mekaor ‘t veld
op. Wat ’n belangstelling zeg!

Daeraan vooraf was ‘r al ‘n aander spektaokel te aanschouwe gewist. Een hêêle 
stoet supporters gong vanuit ons durrep lôôpend richting Stesjonsweg. De tijd van 
de luxe oto’s was nò nie gekomme. Wel was t’r al ‘n plek om ie fiets te stalle, mor 
de voorkeur lag bij de wandeling. Lekker uitjie toch in die tijd!

Bij zô ’n foto komme aal gaauw herinneringe bove drijve. Wà zou ie toch ok graeg is
op zô ’n voebalveld achter ’n bal aan wille holle. Jammer genogt mos ie í mijn tijd 
wachte tò je twaolef jaer was. Mot jie nou is om komme. Overaal zie je piepjonge 
pupillechies achter balle aanholle in echte wedstrijchies. Wà keek ie d’r naer uit om 
is ’n echt pertijchie te kanne speule.

Om ’t veld stinge over de hêêle lengte en brêêdte ok veul supporters. Duidelijk was
t’r in die tijd minder te beleve as nou. De aantalle kijkers zijn nou hêêl wat minder 
as toen. Tja, d’r benne hêêl wat aandere dinger voor de mense bijgekomme in de 
lôôp der jaere. Voor de beeldbuis kà je host daegelijks voebal of ‘n aandere sport 
bekijke. Aandere tijje dus!

Gaon we effe trug naer ’t veld aan de Prelweg. Wie toch op de fiets kwam, kon 
deuze stalle op ’n veldjie gelijk nae de toegang. Een kaortie koch ie bij ’n hoksie 



daer in de buurt. Dat wier afgescheurd en dan kò je deurlôôpe. As ie lid van de club 
was, mos ie bij ’n contreleur je kaort eve laete zien en dan kò je deurlôôpe. As ie 
vroeg was, kò je nog effe een bezoeksie brenge aan de ketine die veraal bij koud 
weer in trek was. Tja, wà zô ’n oud fotoochie aamel nie te weeg brengt. 
Herinneringe… ’memmeries’ zegge ze nou ’n hêêle tijd laeter. Leuk toch om in 
gedachte weer is effe trug in de tijd te gaon!
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