
 
Hoe kwam S.V. De Glind tot stand? 
Deel 2: stunten 
     
 Dit verhaal gaat niet over voetballen, het gaat over stunten, over plezier maken, zeg maar het 

après-voetbal gebeuren of zoals Peter Neumann het noemt, het nabespreken! Ik denk dat velen hem 

nog wel kennen. Hij speelde al twaalf jaar bij De Glind, waarvan de laatste anderhalf jaar in het 

eerste team en hij was aanvoerder. Het verhaal van Peter.  

 

De beginjaren 

S.V. De Glind is gelukkig een vereniging, die naast vele sportieve prestaties op de mat, ook altijd 

goed voor de dag kan komen met activiteiten die opzien baren en zelfs de kranten weten te halen. 

Het begon natuurlijk allemaal 25 jaar geleden, toen de heren Boertje, De Jong en Neumann de S.V. 

oprichtten. Een fietsenstalling van groepshuis Clematis werd gebruikt als kleedruimte en het begrip 

kantine was nog onbekend. Daarin kwam vrij snel verandering, want door het jeugddorp werd een 

directiekeet aangeboden. Deze keet werd grondig vertimmerd tot kantine, met name door Siebe 

Witteveen en Piet Sieling met steun van de familie Zwanenburg, zodat er op de zaterdag een 

tweede activiteit ontstond, namelijk het nabespreken! 

 

Het 12½ jarig jubileum en de eerste stunt 

Bij dit soort nabesprekingen begon er langzamerhand een band te groeien en het was dan ook niet 

verwonderlijk dat een jubileumfeest gevierd kon worden. De vereniging bestond in 1982 twaalf en 

een half jaar. Dit kon natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan, een feest moest georganiseerd worden. 

Maar ook in die tijd was de kas lang niet tot de rand gevuld en werd er besloten middels een stunt 

geld bijeen te zamelen. Dat werd paalzitten. Vijf deelnemers, te weten Gijs Polhout, Dirk v/d 

Broek, Gerrit v/d Broek, Bas van Houwelingen en Fokko Witteveen gingen de uitdaging aan om 

gezamenlijk 120 uur te gaan zitten. Net in die tijd waren er verkiezingen en zo kon het gebeuren 

dat je midden in de nacht, vanaf grote hoogte, een partijprogramma voorgeschoteld kreeg door de 

paalzitters. De stunt werd een groot succes, de kas was gevuld en er werd uitbundig feest gevierd. 

 

De tweede stunt 

Direct het jaar daarop kondigde de volgende stunt zich aan: fietsen naar Bern en bij wind mee zelfs 

doortrappen naar Parijs. Ook hier was het doel geld bijeen te krijgen ter renovatie van de 

accommodatie. Janneke Lakerveld, Jolanda Derksen, André Suurling, Albert Tel, Dirk v/d Broek en 

Peter Neumann waren degenen met de dikste kuiten. Van ’s morgens 5 uur tot ’s avonds 19.30 uur 

werd er gefietst op home trainers. Het doel was Bern (700 km) en wellicht dat Parijs (900 km) ook 

nog bereikt zou worden. Deze stunt viel samen met de 5 mei viering, waarbij vele kramen opgesteld 

waren. En dat betekende dat het prijzengeld bijna verdubbeld zou worden. Om 19.30 uur was 904 

kilometer afgelegd. Parijs werd gehaald! 

 

Een persoonlijke stunt 

In 1985 werd er een persoonlijke stunt volbracht. Gerrit v/d Broek beheerde twaalf en een half jaar 

lang de kantine. Geen eenvoudige zaak, vele uren kostte het wekelijks om de kantine draaiende te 

houden. Maar was de stunt volbracht? Nee, hij is doorgegaan, nog steeds kunt u Gerrit aantreffen 

achter de bar van S.V. De Glind. Hulde! 

 

1987 een heel bijzonder jaar en weer een stunt 

Uit de Glindse klei werd een nieuw clubgebouw getrokken. Na vele, zeer gezellige jaren heeft de 

oude, houten kantine de strijd moeten opgeven tegen het opkomend ‘rot'. Nadat vloeren spontaan 

verzakten, er open lucht douches ontstonden en de gasrekening te hoog werd om het gebouw te 



verwarmen, werd het tijd voor een nieuw onderkomen. Deze prachtige nieuwe kantine werd in dit 

jaar feestelijk geopend in een feestweek met, jawel, weer een stunt. Wederom paalzitten, maar nu 

moest uiteraard het oude record van 120 uur verbeterd worden, het zouden er 150 worden. Gert 

Jan Davelaar, Jan Stoffelsen, Gait Klein Kromhof en Gerrit v/d Broek konden deze prestatie op hun 

naam schrijven. Waarbij niet onvermeld mag blijven dat er een vijfde paal stond, waarop 

beurtelings het bestuur plaats nam! Op 15 mei werd de nieuwe kantine officieel geopend. Vele 

genodigden waren aanwezig op de receptie. De week die volgde, bruiste van de activiteiten voor 

jong en oud. De feestweek werd afgesloten met een F.C. Heimwee toernooi en een wedstrijd van 

het eerste elftal tegen de oud internationals. Een voetballes om nooit meer te vergeten. En de 

feestavond? Nico Landers! Dat zegt genoeg. 

 

De stunt voor het 25 jarig jubileum  

Tja, en toen werd er zo heel af en toe al eens gedacht aan een 25 jarig jubileum van S.V. De Glind. 

De vraag of het gehaald werd, is eigenlijk nooit gesteld. Dat sprak voor zich. Er moest natuurlijk 

een groot feest voor georganiseerd worden, maar ook daar was weer veel geld voor nodig. Dus… een 

nieuwe stunt. Fietsen en niet op een home trainer, nee, nu echt en een monsterrit moest het 

worden, de wielerklassieker LUIK-BASTENAKEN-LUIK. Maanden waren de wielrenners in training, 

veel moest er georganiseerd worden. Er werd zelfs een camping afgehuurd. Op woensdag 19 mei 

1993 vertrok er al een karavaan naar België om het gebied te verkennen. Vrijdag 21 mei was het 

team compleet. De fietsen werden nogmaals tot aan het ventiel dopje toe gecontroleerd en 

iedereen ging vroeg naar bed. Die zaterdag was het even schrikken, het had flink gevroren, dat 

werd afzien op de fiets. Maar na een paar uur kwam de zon goed door en het was het mooiste 

fietsweer wat je je maar kon bedenken. De rit werd een zeer groot succes, er waren nagenoeg geen 

problemen en aan het einde van de dag kwamen de renners moe, maar zeer tevreden, over de 

finish. Deze grandioze prestatie werd geleverd door de volgende kerels: Kees v/d Werf, Frans van 

Haaren, Arie Steinmann, Henk Veldhuizen, Arie van Grinsven, Piet v/d Hoorn, Harry Reddering, Dick 

van Dijk, Dirk v/d Broek en Peter Conradi. En met het kassucces van de rit LUIK-BASTENAKEN-LUIK 

kunnen we nu een feestweek tegemoet zien waar iedereen van harte welkom is en het belooft een 

week te worden die niet snel vergeten zal worden.  

Bron:  Uit Sport Vereniging De Glind. Speciale editie in het kader van het 25 jarig bestaan                             

( 1970 – 1995). Feestweek van 13 t/m 20 mei. 


