
 
Hoe kwam S.V. De Glind tot stand? 
Deel 3: een terugblik waard 
     
Een voetbalclub als S.V. De Glind heeft vele roemrijke spelers in haar midden gehad. Geen van die 

spelers is ooit voor het Nederlands elftal geselecteerd, maar dat niet neemt weg dat de wijze 

waarop deze spelers het spel beoefenden, de kenners in verrukking heeft gebracht. Zowel in het 

veld als buiten het veld. Degene die daar een prachtig verhaal over heeft geschreven is Gerard 

Besten. Ik kwam hem tijdens de kerstlunch tegen en ik vroeg hem of hij het verhaal nog kende dat 

hij had geschreven in de jubileumuitgave voor S.V. De Glind. Dat kende hij wel. Of hij alles nog 

weet, dat weet ik niet. Het is in ieder geval een terugblik waard.  

 

De kennismaking met de omgeving 

Mijn kennismaking met S.V. De Glind dateert van 1977. Ik was als groepsleider aangesteld in een van 

de groepshuizen van het jeugddorp en ging op kamers wonen bij een boer in Lunteren. Komende uit 

het roomse oosten van het land, was de overgang naar de meer gereformeerde dreven nogal groot. 

Op de zondagochtend verbaasde ik me ten zeerste over de kleurrijke vertoning op het Lunterse 

platteland, wanneer men ter kerke toog… 

 

De eerste indrukken 

Het groepswerk in De Glind boeide mij ten zeerste. De jongeren van het jeugddorp spraken me zeer 

aan. In het groepshuis waar ik werkte woonden ook een paar jongens die veel om voetbal gaven. 

Wanneer er dan weer eens de nodige drukte of ruzie plaats had, loste een „verplicht‟ potje voetbal 

vaak het nodige op. In die groep woonden onder andere Glenn Dap, Ronald Schol en Johnny den 

Broeder. Gezamenlijke potjes voetbal betekenden dan ook vaak schaven en bikkelen, technische 

hoogstandjes afwisselen met verbale. Maar goed, zo leerde ik S.V. De Glind kennen. Op de zaterdag 

was ik dan vaak in de gelegenheid om een poos te komen kijken aan de lijn. Wat mij van die 

beginperiode echt bij is gebleven, zijn de mooie shirtjes. Dat oranje blauw vond ik uitgesproken 

mooi; warm en koningsgezind. Wat me verder bij is gebleven was een supporter die, enigszins laag 

vanuit de heupen, met grote snelheid langs de lijn op en neer liep. Daarbij was het duidelijk dat 

zijn gedrevenheid slechts in beperkte mate zijn invloed had op de acteurs binnen de lijnen. De 

verbale hoogstandjes waren talrijker en kwalitatief van beter gehalte dan de technische. Bij de 

jeugd waren de gebroeders Schol absolute meesters op dat gebied.  

 

Verknocht aan de club 

Al vrij snel kreeg ik zo‟n gevoel van „ja‟, met zo‟n club wil ik me wel verbinden. Daar begon mijn 

betrokkenheid bij de S.V. waar ik nooit spijt van heb gehad. Het voert in dit bestel te ver om 

allerlei belevenissen op te voeren. Een aantal echter geven wellicht een goed sfeerbeeld van de 

S.V.  

 

De Duitsland - trip 

Met Frans van Haaren was ik toentertijd de mening toegedaan dat voetbal moest verbroederen. De 

ontmoeting met anderen, binnen de begrenzing van het nobele spelletje, moest reinigend werken 

op het vertroebelde zielenleven van de C - junioren. Niet benauwd voor een stukje organisatie en 

door geen grens te keren organiseerden we voor de C - junioren een uitwisseling met een Duitse 

vereniging. Enige scepsis van dorpsgenoten ten spijt trokken we de grens over; samen met het 

tweede elftal. Want ook voor die lieden leek een uitwisseling met een andere cultuur een gewenste 

onderneming. Onze uitstraling bleek al ver over de grens bekend. We werden geïnterneerd in een 

kazerne… De Duitsland trip bleek een succes. Bertje Krol, in De Glind gezegend met een enorme 



grote B.. bleek eenmaal over de grens zo mak als een lammetje. Beno Dallinga bleek tactisch ook in 

het Duits onnavolgbaar.  

 

Nostalgie 

Begin jaren tachtig ontstond het eerste F - pupillen elftal van De Glind: Steven Elzinga, Frans 

Hassing, Lodewijk van Garderen, Rob de Munck en andere collegae. Nog altijd wordt in een aantal 

Glindse huiskamers bij gelegenheid met omfloerste stem gerefereerd aan het grenzeloze fanatisme 

van toen nog jonge vaders die nu, als bezadigde (bijna) vijftigers, met enige weemoed over de 

groene graszoden blikken, wanneer ze (toevallig) op trainingsavonden in de buurt van de kantine 

gesignaleerd worden… 

 

Een bijzondere speler - coach 

Ruim een jaar lang was Beno Dallinga de speler – coach van het eerste elftal. In de annalen van de 

S.V. is terug te vinden dat dit het jaar was waarin De Glind enorm avontuurlijk voetbal op de 

grasmat wist te leggen. Beno reed bij uitwedstrijden, zoals een goed coach betaamt, ook altijd 

voorop. Een goede voorbereiding begint al bij de afstemming tussen de rijstijl en gewenst 

voetbalgedrag, nietwaar. Dus togen wij in colonne vorm onverdroten over ‟s Heren wegen. 

Blindelings onze voorganger volgend, die in een poepkleurige Opel Kadett menig tegenligger net te 

slim af was en met korte passeerbewegingen en grenzeloos opportunisme tussen weggebruikers door 

laveerde. Ondertussen druk converserend over de te volgen of na te laten tactische opdrachten. 

Aangekomen bij het veld van de tegenstander (meestal 5 minuten na geplande aanvang in verband 

met het toeristische karakter van de route) meende hij zijn bolide (bouwjaar ‟59) met enige zwier 

te moeten parkeren. Boze tongen beweren dat er in dat voetbaljaar tot vier keer toe een aanslag is 

gepleegd op het bomen bestand in midden Nederland. Nog briljanter dan de voorbereidingen waren 

zijn analyses na afloop van de wedstrijden. De klaarheid van zijn betogen waren voor sommige 

spelers aanleiding om dieper in de glaasjes te kijken dan wellicht verantwoord was. Echter, bij 

zoveel helderheid past slechts stilte en dorst. En die combinatie is lang vol te houden. 

 

Een blauw – oranje trance 

Waarmee een ander thema wordt aangesneden welke deze 25 jaar S.V. De Glind 

herdenkingswaardig maken. Geestrijk vocht maakt dat geestrijke wezens zich verbinden met deze 

vereniging. Zo gebeurde het een aantal keren dat in de oude kantine de zielen van oud–voetballers 

aangeroepen werden om zodoende een mentaal overwicht te hebben op de zaterdag nadien.. 

Wanneer ‟s avonds de schemering haar intrede had gedaan en de trainer vond dat er voldoende 

arbeid verricht was, ontmoetten aan weerszijden van de bar twee nog relatief jonge autochtonen 

elkaar. De een Fokko, met een even scherp woordgebruik als de zaterdagse tackles; de ander, 

Gerrit, gedreven, wat heet, gestuwd, met een lawine aan woorden en een berg aan achterliggende 

gedachten…  Op die avonden geraakten ze weleens in een blauw – oranje trance, waarvan de nevels 

pas optrokken, wanneer de overige bezoekers ontdaan de sponde hadden opgezocht en de ochtend 

zich aankondigde, met het gekwetter der vogels en het gerammel van de melkemmers.  

 

Het randgebeuren 

Rest mij nog het avontuurlijke karakter van S.V. De Glind te schetsen. Deze uitte zich met name in 

het zogeheten randgebeuren. Want, wanneer op een gegeven moment de neuzen dezelfde richting 

uitwezen (wat overigens de nodige voeten in de aarde had), was geen berg te hoog, geen zee te 

wild en geen Glindenaar te bang. Er moest geld komen … Paalzitten, stepwedstrijden en snertlopen.  

 

Een roemruchte daad 

Bij de opening van de kantine moest een roemruchte daad neergezet worden welke lang kon 

naklinken in de annalen van S.V. De Glind. Het nageslacht diende zich te koesteren in een 



heldendaad in de jaren tachtig. Daartoe werden de oud- internationals van Oranje uitgenodigd om 

de krachten te meten met het eerste elftal van S.V. De Glind. “Dat varkentje zouden we even 

wassen….” Over de uitslag van de ontmoeting zal ik niet verder uitweiden.. Het is wel een gegeven 

dat de sporen van een sliding van Hugo Hovenkamp nog altijd terug te vinden zijn op het veld, naast 

die van Dirk van de Broek. We hebben toen nog overwogen een gedenksteentje te plaatsen bij de 

vele fluimen die trainer-coach Ed Meijer tijdens die wedstrijd naast zich in het gras deed belanden. 

En die avond, zo doet de mare, die avond schijnen alle Glindenaren buiten zichzelf getreden te zijn 

van pure vreugde, onder invloed van levensliederen, vertolkt door een klein Amsterdammertje.  

 

Geen berg te hoog, geen zee te wild 

Legendarisch is (en mag niet vergeten worden) de kwaliteit van de besluitvorming tijdens 

bestuursvergaderingen. Hoe vernuftig en diepdoordacht S.V. De Glind ingericht is, blijkt uit het 

gegeven dat een lange tijd alleen sprake is geweest van voorzitters die echt geen verstand van 

voetballen hadden. Beslissingen aangaande het wel of niet aanschaffen van trainingsballen gingen 

gepaard met langdurige antirevolutionaire beschouwingen aangaande milieu en dergelijke. Wanneer 

eenmaal besluiten waren gevallen, hadden ze “Glindbreed” draagvlak. Als laatste wil ik nog even 

een misverstand uit de weg helpen. Duistere tongen beweren dat het beleid van het jeugddorp in 

het plaatselijke hoofdgebouw gemaakt wordt. Dezelfde tongen zeggen dat het “Oranje gevoel” met 

het Nederlands elftal te maken heeft. U begrijpt het al; S.V. De Glind al 25 jaar meer omvattend 

dan alleen voetballen. S.V. De Glind ruimte voor iedereen. 

 

Apeldoorn, 

Gerard Besten 

 


