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1
van de
burgemeester

Hoewel veertig jaar een respectabel aantal is, bewijst
de uitgave van dit jubileumboek, dat "Groote Lindt" nog
geenszins behoort tot de categorie "oud en der dagen zat".
Integendeel, ik ontmoet hier een springlevende
vereniging, die bruist van energie en er niet aan denkt om
een jubileum als dit "zo maar" te laten voorbijgaan.
Dat zou trouwens ook niet in overeenstemming zijn met de
bekende "Lindtse" geest, die nog duidelijk zijn stempel
drukt op uw vereniging.
Iemand die in omstandigheden als deze en op deze
wijze een jubileum kan herdenken is te feliciteren, wat ik
bij deze van harte doe.
Niet alleen de vereniging zelf is echter te feliciteren'.
Ik dacht dat ook de plaatselijke gemeenschap zichzelf mag
gelukwensen. Welk een onvoorstelbare hoeveelheid tijd
en moeite is er via uw vereniging niet gegeven voor de
Zwijndrechtse jeugd ? Hoevelen zijn via uw
vereniging niet in contact gekomen met hun medemeusen,
waardoor zij zich konden gaan thuisvoelen in een voor
hen volkomen nieuwe omgeving ?
Welk een bijdrage heeft uw vereniging gegeven aan de
gezondheid van de bevolking? Hoevelen hebben genoten
van de via uw vereniging geboden ontspanning en
vreugde in het spel ?
Gaarne wil ik u bij deze namens de Zwijndrechtse
gemeenschap dank zeggen voor al uw in het belang van
die gemeenschap verrichte werk.
Tenslotte spreek ik graag de hoop uit, dat u ook
in de toekomst nog veel goed werk zult doen.
Als uw vereniging haar tegenwoordige levenslust behoudt
en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt (ik denk bijv.
aan de in opkomst zijnde recreatiesport) dan
twijfel ik er niet aan dat dit zal lukken.
De burgemeester van Zwijndrecht,
mr. H.H.Douma
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Verworven
kapitaal

Dankbaar maak ik gebruik van de gelegenheid in uw
jubileumboek een enkel kort woord te schrijven. Een woord
namens de gehele Afdeling Dordrecht van de K. N. V. R
Een woord van zeer hartelijke gelukwensen ter gelegenheid
van uw veertigjarig bestaan. Stellig is het de moeite
waard dit achtste lustrum te vieren.

1n de eerste plaats geeft he,
gelegenheid nog eens
terug te blikken in de histo;"1 , '.Tan de club. Ik weet wel, dat
meerderen, ook in onze lrrm15, de mening huldigen
"het verleden is voorbij'', alleen de toekomst is belangrijL
Hoewel ik dit laatste zeker zo belangrijk vind, meen
ik dat de geschiedenis niet mag worden vergeten.
Ik dacht dat de lessen, die het verleden ons heeft geleerd
en de rijke ervaring opgedaan, mede bepalend zijn
voor het heden en de dag van morgen.

Ook uw geschiedenis zal u dat hebben bewezen en ik ben
er van overtuigd, dat de glans van dit veertigjarig bestaan
voor een groot deel het gevolg is van wat in de jaren
door u is bereikt. Immers 40 jaar terug schreven wij 1929.
De ouderen onder ons weten maar al te goed wat dit
betekende : grote werkloosheid, schrijnende armoede.
Er was zeker in die tijd moed voor nodig in uw omgeving
een voetbalclub op te richten. Temeer nog daar er bij
velen van uw dorpsgenoten een verkeerd begrip over
onze sport heerste. Ik weet uit ervaring dat meerderen
geheel afkerig stonden tegen de beoefening van elke
sport en daarom, ik herhaal het, was grote moed en
geestdrift nodig een vereniging te organiseren.

Zeker mag in dit licht niet onvermeld blijven de grote
moeilijkheden om een veld te krijgen.
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Al met al zullen uw oprichters, voor zover zij er nog zijn,
mijn mening onderschrijven, dat het geen gemakkelijke
zaak is geweest Groote Lindt op te richten.

Toch ben ik er van overtuigd dat uw gehele clubgemeenschap
terugblikkend in het verleden, met dankbaarheid zal
herdenken de noeste arbeid en het doorzettingsvermogen
van uw pioniers. Daarom schreef ik aan het begin dat het
goed is om te herdenken. Juist door deze lessen is
uw club groot geworden.

Het is de grote waarde van onze sport, zeker in
clubverband, dat niet alleen door winst maar ook door
verlies, wij innerlijk sterk worden.

Dit heeft ook Groote Lindt in zijn rijk verleden ondervonden
en dit is uw onbetwistbaar eigendom. Dit is het kapitaal,
dat u hebt verworven en dat niemand u kan afnemen.
Daar staat tegenover dat wil dit kapitaal zijn rente afwerpen
u het zal moeten gebruiken.

Gezien de omvang van uw
terreinencomplex, hebt u
deze talenten gewoekerd.
vruchten opgeleverd. Het
voort zal gaan. Voort zal

vereniging, uw organisatie, uw
gelukkig in het verleden met
Dit kapitaal heeft u reeds rijke
is mijn innige wens dat u daarmede
gaan nu en in de toekomst.

Inderdaad dat verleden is gisteren geworden. Wij leven nu
in 1969 en moeten voorwaarts. De opgedane ervaring
moet ons helpen bij de verdere bepaling van de richting, die
wij moeten volgen. Duidelijk moet ons voor ogen staan
dat in die veertig jaar de tijd niet heeft stilgestaan en veel
is gewijzigd en veranderd.

Juist in de tijd, waarin wij thans leven, is er sprake van een
radikale verandering van geesten. De jeugd is in beweging en
wij hebben daar geen bezwaar tegen. Wij hebben geen bezwaar
tegen protesteren, tegen demonstraties enz...
Onder één voorwaarde : "dat men aanvaardt, het gezag, dat
wij zelf hebben gekozen. "
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Daarnaast willen wij benadrukken dat wij wars zijn van alle
negatieve instellingen. Wij bedoelen hiermede als men zegt
hoe het NIET moet, ook duidelijk aangeeft hoe het dan WEL
moet. En dat hoe het dan WEL moet, ook te realiseren is in
democratie-verband.
Zo dacht ik dat nog veel werk ons wacht; ook voor Groote
Lindt.
Mijn hartelijk gelukwensen namens onze gehele
voetbalgemeenschap. Laten wij allen blijven werken aan het
doel, wat u bij de oprichting heeft gehad en ook nu
bij uw achtste lustrum nog hetzelfde is gebleven
" Mede te helpen aan de verdere bloei van een sportieve
gemeenschap."

P. H. v.d. Hoek,
Voorzitter K. N.V. B., afd. Dordrecht

De plek aan de Lindtse dijk
waar onze vereniging werd
opgericht.
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en
heden
Op 19 augustus 1969 was het 40 jaar geleden, dat enkele
Lindtenaren een voetbalclub oprichtten. Geen van die
oprichters zal toen aan veertig jaar later hebben gedacht.
De eisen welke men toen stelde, waren niet hoog. Als men eens
lekker tegen een bal kon trappen, was men tevreden.
Heden ten dage is dat wel anders geworden. Men stelt nu
eisen, niet alleen op het gebied van de sport, maar ook wat
betreft de akkomodatie, de begeleiding en de besturing.
Dat stellen van eisen is vandaag de dag een gewone zaak : we
treffen dit in elke grote gemeenschap aan. Toch vragen velen
van ons zich wel eens af waar dit naartoe gaat.
We mogen echter niet vergeten dat deze wereld onze wereld
is en deze tijd onze tijd. Iedereen, jong en oud, wordt
geroepen mede de weg te bepalen waarlangs wij zullen worden
geregeerd en bestuurd. Voor velen van ons vraagt dat offers,
zowel in financieel als in geestelijk opzicht.
Voor ons is het echter verheugend te constateren dat onze
vereniging steeds verder uitgroeit en inmiddels tot een ledental
van 700 is gekomen. Het is voor de ouderen en vooral voor
hen die een werkzaam aandeel hebben gehad in
het tot stand komen van de vereniging, iets om trots op te zijn,
Vele moeilijkheden moesten worden overwonnen, o.a. de
gevolgen van de watersnood. We kunnen dus stellen dat
het fundament van onze vereniging goed is. Alleen al door
haar grootte is zij sterk. Met niet minder dan 9 senioren-,
11 junioren- en 12 pupillenelftallen is zij een van de
grootste verenigingen in de omtrek.
In de komende jaren zal op ieders medewerking een beroep
worden gedaan, zowel in financieel opzicht, als wanneer het
gaat om daadwerkelijke hulp. Er zullen immers steeds meer
mensen nodig zijn, vooral om de jeugd op te vangen en te
begeleiden, totdat deze jongens uitgroeien tot gezonde
sportmensen. Want wij op onze beurt hebben deze jeugd weer
nodig voor de toekomst, om onze vereniging verder te doen
opbloeien. Als wij in onze vertrouwde omgeving mogen
blijven, zal dit zeker het geval zijn.
Laten we vooral blijven vechten voor het behoud van de
vereniging en voor haar doelstellingen, want ieder mens
heeft op zijn tijd ontspanning nodig.
C. J. Ruigrok,
Voorzitter v. v. Groote Lindt
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J. van Rijswijk
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Zij, die zich in het bizönder verdienstelijk maakten.

ERE-VOORZITTERS : W. E. GROENENDIJK
T. DE GRAAF

.

ERE-LEDEN

H. DROOGENDIJK
T. DROOGENDIJK
A. W. DUBBELDAM
J. ST. NICOLAAS
A. VAN RIJSWIJK
W. A. VAN RIJSWIJK
A. VISSER
L. WAARDENBURG
11

T. DE GRAAF
Ere-voorzitter

In een tijd van reizen naar en binnenkort zelfs ook landingen
op de maan, lijkt een 40-jarig jubileum van een
voetbalvereniging een zeer onbelangrijk evenement.
En toch, mogen wij bij dit voor Groote Lindt zo heugelijke
feit wel een ogenblik stil staan, omdat het juist in deze sterk
evoluerende tijd een prestatie genoemd mag worden
een amateur-vereniging in stand te houden.
Zelfs heeft men door een vooruitstrevend beleid te voeren
de vereniging weten uit te bouwen tot een van de grootste
clubs van het zater(middag) voetbal, waarbij het niet alleen
gaat om een balletje te trappen, maar ook om
vriendschap en verdraagzaamheid te kweken.
Meestal heeft de "offside" mens er geen notie van wat het
betekent om een vereniging van 700 leden in velerlei
opzichten goed te runnen.
Het vereist dan ook van de tegenwoordige leiders heel veel
tact, wijsheid en vrije tijd om het geheel in goede banen
te leiden en te houden.
Een pluim daarom op de hoed van de mannen, die hun
schouders onder het werk zetten, waarbij ik ook gaarne de
redaktie en de bezorgers van het clubblad wil betrekken.
Vanaf deze plaats feliciteer ik alle leden met het
jubileum van hun vereniging, een vereniging waarop u
met recht trots moogt zijn.
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kreeg een voetbalclub
't Begon aan de Lindtsedijk, onder de drie bomen. Daar,
tegenover de plaats waar destijds de boerderij van Timmer
stond, plachten op zomeravonden de jongens uit de omgeving
bijeen te komen. Op die plek groeide uit de gesprekken
het plan een voetbalclub op te richten. En daar ook werd op
19 augustus 1929 de oprichtingsvergadering gehouden.
Het ging allemaal zo heel eenvoudig, zo zonder enige opsmuk.
Er kwamen geen vergaderzaal en geen katheder aan te pas.
De club uit de Lindt werd geboren in het gras onder de bomen.
Hoe ongecompliceerd het ging ondervond Cors de Witt.
Hij kwam te laat voor de vergadering; er was nog werk voor
hem op het tuinland. Toen hij eindelijk verscheen, kreeg hij
te horen dat hij met algemene stemmen tot secretaris
was gekozen.
Veertien leden meldden zich die eerste
avond aan voor de nieuwe vereniging. Er
werd meteen een bestuur gekozen, dat
bestond uit Jan van Breugel Dzn., voorz.,
Cors de Wit, secr., Teun Droogendijk,
penningm., Wim van Rijswijk en Wout
Zarren, leden.
Besloten werd eerst een jaartje te sparen
voordat men tot aktiviteit zou overgaan.
Inmiddels zou dan worden uitgezien naar
een geschikt terrein. In die tussentijd kon
een balletje worden getrapt op het Zui
door M.v.d.Ree
gerzand.
In februari 1930 werd de eerste algemene ledenvergadering
gehouden en wel in de Vooruitgang, een zaaltje aan de
Lindtsedijk. Daar werd op voorstel van Kees van Breugel Hzn.
besloten, dat de club Excelsior zou heten. Er werd ook
een reglement opgesteld; hiervoor werd een exemplaar
van de jongelingsvereniging verbasterd.
Enkele leden kregen opdracht shirts te gaan kopen. Rode
shirts, want Excelsior zou in het rood-wit gaan spelen.
Toen de heren terugkwamen hadden zij rood en wit gestreepte
shirts bij zich. Zij vonden die mooier.
Op 2e Paasdag 1930 werden de openingswedstrijden gespeeld
op het eerste veld, een weiland van boer Timmer aan de
Lindeweg. Van rietmatten was een afscherming gemaakt,
waar men zich kon verkleden. Een wasgelegenheid? Wel de
sloten waren breed genoeg.
Het le speelde tegen MVV, een club uit Meerdervoort. De
wedstrijd werd nog gewonnen ook, maar de juiste uitslag is
ons helaas niet bekend. Het elftal van Excelsior bestond uit:
Jaap Schop, Teun den Dikken en Kees Hoogerwerf, Wim van
Rijswijk, Jan van Geemert en Teun Droogendij. Dirk
Hofland, Inge van 't Hof, Rienus Kooiman, Kees van Rijswijk
en Jan van Breugel.
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Het ledental was inmiddels dusdanig gestegen, dat het ook
mogelijk was een tweede elftal in de wei te brengen. Maar het kon niet uitblijven bij zoveel improvisatie - op een
gegeven ogenblik kwam men voor een wonderlijke situatie
te staan. De wedstrijd van het 2e was al 10 minuten aan
de gang, toen een tegenstander tot de verrassende ontdekking
kwam, dat dit team met 12 man speelde. Wie moest eruit?
De scheidsrechter wist het niet. Aanvoerder Kees van
Breugel moet toen wel van mening zijn geweest dat men
het eigen vlees niet moet sparen: hij stuurde zijn jongere
broer het veld af.
Excelsior had intussen een oppeppende injektie toegediend
gekregen. In navolging van Inge van 't Hof en Arie Dubbelman
namelijk, hadden ook Rienus Kooiman, Jaap Schop,
Maarten van Welie en Jan van der Waal de club uit de
Achterlindt verlaten en zich bij de nieuwe vereniging
aangemeld. Voor LSV had deze aderlating de ondergang
ten gevolge .
Excelsior echter was met de nieuwe spelers danig versterkt.
Noemen we slechts de befaamde doelman Jaap Schop. En dan
Rienus Kooiman, de grote technicus.
Hij zou tot na de 2e wereldoorlog een vaste plaats in het
le bezetten en pas toen zijn gelijke vinden in een speler als
Leen van Breugel Hzn.

Bier en vertier op het veld
bij de Kerkstoep 1931.
Op 16 maart 1931 betrok Exselsior een ander veld.
Kees Schop was toen voorzitter geworden en hij achtte het
van belang de vereniging wat meer naar de bewoonde
wereld te halen. Onder zijn leiding slaagde men erin beslag
te leggen op een stuk weiland van boer Pons, gelegen nabij
de Kerkstoep, in het hart van Groote Lindt. De huurprijs
bedroeg f 5. -- per week. Het nieuwe terrein werd
speelklaar gemaakt door enkele werkeloze leden, die
daarvoor een bedrag van 32½ cent per uur kregen
uitbetaald.
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Het elftal dat de openingswedstrijd speelde, was als volgt
samengesteld : Jaap Schop, Bram Barendrecht en Teun den
Dikken, Kees van Rijswijk, Jan van Geemert en Piet van
der Padt. Jan van Breugel, Rienus Kooiman, Jan van der
Waal, Teun Droogendijk en Wim van Rijswijk.
Ook het 2e elftal uit die tijd is het vermelden waard. In dat
2e namelijk speelden verscheidene leden van het eerste uur
en voorts ook enkele knapen, die tot de prominenten
van Excelsior zouden gaan behoren. De opstelling van dat
elftal was : Arie Hoogerwerf, Wout Zanen en Janus van
Rijswijk. Arie Bravenboer, Kees van Breugel en Cors de
Witt. Jan St. Nicolaas, Cor Kaiin, Kobus Schop, Arie
Dubbelman en Kees de Graaf.
Daar op dat veld bij de Kerkstoep hebben de leden van
Excelsior enkele prachtige jaren beleefd. Het was de
glorietijd van het wilde voetbal, van de wedstrijden tussen
de clubs, die niet bij een bond waren aangesloten. Heet ging
het er soms van langs. Er viel spanning en sensatie te
beleven. En er was ook sfeer. Elke wedstrijd was een felle
prestigeslag. Het ging niet alleen om de club, het ging
om de eer van de streek, van de eigen plaats.
Ook de toeschouwers plachten zich daarbij beslist niet als
lammeren te gedragen.
Er was moed en tact voor nodig, om bij die voetbaloorlogen
als scheidsrechter op te treden. Van de scheidsrechters
die zich op het veld van Excelsior verdienstelijk maakten,
noemen we Kees Schop, Piet van Heeren en bovenal
Kobus Schop.
Ja, die scheidsrechters van toen. Arend van Holten schoot
in een wedstrijd tegen Steeds Hooger eens heel hard in. De
bal sprong van de binnenkant van de paal terug in het veld.
Scheidsrechter Kees Koppelman floot en wees resoluut naar
het midden. Geen protesten baatten : "Ik vond het een mooi
schot en ik geef doelpunt '. "
Befaamde tegenstanders van Excels ior uit die tijd
waren Steeds Hooger en MVV uit Meerdervoort, LSV en
HSM uit Zwijndrecht en weldra ook Gelukvogels, het
tegenwoordige VVGZ.
We noemden Steeds Hooger, de grote rivaal van Excelsior.
En onwillekeurig komen we dan aan "de dag van de
knotwilgen". Wat immers was het geval? Excelsior hief een
dubbeltje entree bij haar wedstrijden. Op een zaterdagavond
echter dat er weer eens tegen Steeds Hooger moest worden
gespeeld, zou ook het 2e spelen en werd de entreeprijs
verhoogd tot 15 cts. Dat namen de aanhangers van de club
uit Meerdervoort niet. Zij protesteerden. Op hun manier.
Op de bewuste zaterdagavond werd De Lindt opgeschrikt
door het getoeter op grammofoonhoorns, het geklapper
van pannedeksels en het gebonk op blikken bussen.
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Het was alsof de horden uit de film Nibelungen het rustieke
Groote Lindt kwamen terroriseren. Zij gingen het veld niet
op, die aanhangers van Steeds Hooger. Zij klommen in de
knotwilgen langs de onderdijk en bespeelden daar, hangend
in de takken, hun lawaaiinstrumenten.
Ook op het veld waren de gemoederen verhit. Maar zoals
het vaak gaat, wanneer de emoties hoog oplaaien, een
beslissing viel er niet. Deze merkwaardigste wedstrijd die
onze vereniging ooit speelde, eindigde in een gelijkspel, 2- 2.
Van de uitblinkers bij Excelsior in die tijd noemen we de
robuuste backs Teun den Dikken en Bram Barendrecht en de
niet minder robuuste spil Dirk van der Meer.
Als trainer van Excelsior fungeerde toen Jan Zwang, een
speler van ODS uit Dordrecht.
Een initiatief om te komen tot een onderlinge competitie,
vond weerklank bij de clubs van het wilde voetbal. Ook
Excelsior ging aan die competitie deelnemen. En met succes.
De club uit De Lindt werd kampioen.
De wedstrijd die beslissend zou zijn voor dat kampioenschap,
ging weer eens tegen ..... . . ja, tegen Steeds Hooger.

De opening van het veld in de buitenpolder, 1934.
Het le elftal. Staande v.1.n.r. : Bertus van der Weijden, Jan
van Breugel, Wim van Rijswijk, Rienus Kooiman, Jan St.Ni
colaas en Jan Zwang, trainer.
Midden : Teun Droogendijk, Dirk v.d.Meer en Piet Baren
drecht.
Vooraan : Trien de Jong, Arie Hoogerwerf en Arie Maaskant.
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De mannen uit Meerdervoort echter hadden die dag vergeten
dat een voetbalwedstrijd wordt beslist op het groene gras
en niet in een stamcafé. Hun secretaris, die tevens secretaris
was van de Onderlinge Competitie, had de beker maar vast
thuisgelaten. Na afloop van de wedstrijd moest hij snel
heen en weer naar huis. De beker valt nog steeds te
bewonderen in de kantine in de Lus.
Dirk Hofland werd voorzitter, maar hij werd al na korte
tijd opgevolgd door Piet Stigter. De DVB deed toen juist
een poging de clubs van het wilde voetbal aan te trekken en
onder te brengen in een zaterdagcompetitie. Bij
Excelsior was men inmiddels ver genoeg om te beseffen dat
men zich moest aansluiten bij een bond, · wilde men
ooit verder komen.
Dus sloot ook Excelsior zich aan bij de DVB, evenals VVGZ
en de "wilde" clubs uit H.I.Ambacht, Heerjansdam, Rijsoord,
Ridderkerk, Kinderdijk en Nw. Lekkerland. Het knusse veld
bij de Kerkstoep bleek helaas te klein voor officiële
competitiewedstrijden. Noodgedwongen moest worden
uitgezien naar een ander terrein. Dank zij voorzitter Stigter,
die hiervoor vele besprekingen moest voeren op het
gemeentehuis, gelukte het uiteindelijk beslag te leggen op
een stuk grond in de nieuw ingedijkte polder De Buitenlander.
In de vijf jaren van haar bestaan was de vereniging
straatarm geweest. Verscheidene leden waren werkeloos,
zodat de contributieschuld van sommigen hoog opliep.
En telkens weer stond men voor vrij grote uitgaven. Zelfs
had men al eens intekenlijsten laten rondgaan, eerst voor
een vloer in het kleedlokaal, later voor een clubvlag. Veel
werk aan de velden en aan de kleedlokalen was door de leden
zelf gedaan. En nu stond men weer voor het feit dat er
een clubgebouw moest komen op het nieuwe veld in
de buitenpolder.
Het gebouwtje kwam er, want de jongens van Excelsior
wisten van doorzetten. In de zomer van 1934 werd het veld in
de buitenpolder geopend. De openingswedstrijd ging tegen
de ODS-combinatie uit Dordrecht. Gaarne geven we het
elftal dat die wedstrijd speelde, want de geschiedenis van
Excelsior - Groote Lindt is immers de geschiedenis van
mensen : Arie Hoogerwerf, Arie Maaskant en Catrien de
Jong. Piet Barendrecht, Dirk van der Meer en Teun
Droogendijk, Jan St. Nicolaas
Rienus Kooiman, Wim van Rijswijk, Jan van Breugel en
Bertus van der Weijden.
De vereniging telde toen ongeveer 40 leden. Dat aantal zou
echter weldra groeien, daar nu ook junioren werden
aangenomen. In het seizoen 1935 - 1936 werd met 2 senioren
en een juniorenelftal deelgenomen aan de competitie van de
D.V.B. Het le eindigde op de 2e plaats, het 2e werd derde
en de junioren moesten genoegen nemen met de
voorlaatste plaats .
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In het seizoen 1936-1937 werd Excelsior kampioen.
Bovendien eindigden de junioren op de 2e plaats.
De competitie van de DVB was toen al aan het verlopen,
doordat verscheidene clubs aansluiting zochten bij de CNVB.
Ook Excelsior trad toe tot de Christelijke Bond. De naam
van de vereniging moest toen worden veranderd. Het werd
Groote Lindt, een naam echter die pas na vele jaren
vertrouwd in het gehoor zou komen te liggen.
De naam Excelsior was ook al zo diep ingeworteld.
Vooralsnog bleef het voor leden en aanhangers
" Hup Excelsior ! D'r tegenan "
Wim Groenendijk was inmiddels P. Stigter opgevolg als
voorzitter. Hij was de eerste Lindtenaar die met zijn
aktiviteiten buiten de eigen vereniging trad. Hij werd
secretaris van de zaterdagmiddagvoetbalcompetitie. Dat
bleef hij tot in de oorlog, toen hij wegens zijn verhuizing naar
Dordrecht de vereniging verliet. Inmiddels echter had hij
door zijn werk vele clubs aan zich verplicht, zoals
vele jaren later onze jeugdleider J. Schenkel zou doen.
Het 10-jarig bestaan werd in alle soberheid gevierd. Er was
voor die gelegenheid een busje in het clubgebouw geplaatst,
doch de inhoud daarvan bleek zo gering, dat men er
onmogelijk een feestelijke smaak van in de mond kon krijgen.
Ook de verkoop van steunbonnen werd een flop. Maar zie,
het 2e en de junioren waren kampioen geworden en het eerste
was op de 3e plaats geëindigd. Dus toch nog enkele strikjes
voor het noodlijdende feestvarken.
Han Kemp van ODS was in die tijd trainer. Het ledental was
gegroeid tot 50. Van de "sterren" uit die tijd.noemen we
keeper Arie Hoogerwerf, Teun Droogendijk, Wim van Rijswijk,
Jan St. Nicolaas en Jan van der Waal. Van lieverlee echter
begonnen de plaatsen van de oudgedienden in gevaar te
komen. Een jonge generatie spelers diende zich aan, van
jongens die al van hun kinderjaren af het voetbalspel
beoefenden, die meer bedreven waren met de bal en die zich
ook meer spelinzicht hadden eigen gemaakt.
Enkelen van hen kregen hun kans, anderen die stonden te
dringen zouden weldra volgen. Doch voordat zij hun stormloop
naar de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal zouden
kunnen beginnen, zouden er vijf zwarte oorlogsjaren over
Nederland gaan.
De mobilisatie, die aan de oorlog vooraf ging, bracht al
meteen veel ongerief voor de voetbalclubs. Er moest een
nieuwe competitie-indeling worden gemaakt. En toen er nog
maar enkele wedstrijden in het nieuwe seizoen waren
gespeeld, was Groote Lindt gedwongen haar 2e terug te
trekken. Er waren niet genoeg spelers voor, nu zoveel leden
waren opgeroepen voor de wacht aan de grenzen. Een lange,
strenge winter volgde. En nauwelijks waren de velden weer
bespeelbaar, of de Duitse legers overvielen ons land. De
resterende competitiewedstrijden werden niet meer gespeeld.
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Er werd nog wel gevoetbald in de eerste oorlogsjaren, maar
van een vlot verloop van de competitie was geen sprake
meer. Bovendien was het plezier van sport en spel af; tot een
onbezorgd genieten was
niemand meer in staat.
Dç junioren van Groote Lindt werden in 1942 nog kampioen.
De grote ramp voor de vereniging kwam, toen de Duitsers
een tankval door het veld in de buitenpolder lieten graven.
Het clubhuis werd afgebroken en elders door de bezetters
gebruikt.
Voor de v. v. Groote Lindt leek dit de definitieve ondergang.
Maar Leen Waardenburg, die Wim Groenendijk was opgevolgd
als voorzitter, pleegde overleg met Henk Droogendijk.
En zij samen, Leen Waardenburg en Henk Droogendijk, hebben
toen de weinige bezittingen en de papieren van de vereniging
beheerd, tot in 1945 de verslagen Duitsers waren
teruggestrompeld naar hun Heimat. Zij trommelden de
leden van voorheen bij elkaar : "Jongens, Groote Lindt
bestaat nog '. "
Ook nu weer waren de leden, die al zoveel werk aan hun
veld hadden opgeknapt, bereid hun mouwen op te rollen. Het
terrein werd zo goed mogelijk bespeelbaar gemaakt en
er werd een kleedgelegenheid in elkaar geknutseld.
De club van de Lindtsedijk leefde op. En hoe '. Al in het
seizoen 1945 - 1946 werd het le kampioen. Promotie naar
de KNVB (waarin de CNVB was opgegaan) was de beloning

Het eerste elftal, dat in 1946 naar de K. N.V. B. promo
veerde v.1. n. r. staande, Henk Droogendijk, Jan Steenhoek,
Peet Verspui, Henk van Breugel, Kees Bravenboer, Leen
Waardenburg en W. Groenendijk, ere-voorzitter.
Midden: Bas van Breugel en Dammes van den Burg.
Vooraan: Arie de Wit, Kees Maaskant, Wim van Rijswijk,
Rienus Kooiman en Jan van Rijswijk.
(Opname in de Buitenpolder)
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voor dat kampioenschap '. Het elftal dat die promotie
bewerkstelligde bestond uit : Cees Bravenboer, Leen
Waardenburg en Henk van Breugel. Dammes van den Burg,
Peet Verspui en Bas van Breugel. Jan van Rijswijk, Rienus
Kooiman, Wim van Rijswijk, Kees Maaskant en Arie de Wit.
Voor Rienus Kooiman was dit het afscheid van een mooie
voetballoopbaan. Anderen, zoals Jan van Rijswijk, Bas van
Breugel en Peet Verspui stond een lange glorietijd te
wachten.
Ook de komende jaren trok Groote Lindt geducht van leer.
Doch het gelukte telkens net niet opnieuw te promoveren. In
die tijd namen groepjes leden ook deel aan atletiekwedstrijden.
Zowel in 1947 als in 1948 won een estaietteploeg van
Groote Lindt Dwars door Zwijndrecht .
En de supersonische linksbuiten Jan van Rijswijk wist
in 1948 het sprintkampioenschap van Zwijndrecht te winnen.
Kees Verkerk was in die tijd trainer.
T. de Graaf werd voorzitter en hij pakte de zaken nieteen
stevig aan. Onder zijn leiding gelukte het ten slotte de
gemeente te bewegen nu eindelijk het veld eens op te knappen.
Hij ook zette een aktie voor een nieuw clubgebouw in.
Ook dat lokaal werd weer door eigen leden opgebouwd. Een
prachtig home had de Lindtse club toen, omzoomd door
forse bomen, die eens als kleine stekjes door de leden zelf
waren geplant.
Op 3 september 1949 werd het veld feestelijk heropend.
Drie maanden l&,ter kreeg de vereniging een eigen
cluborgaan. De eerste redaktie, bestaande uit Jan Steenhoek
en Jan Pluimert, werd weldra uitgebreid met Teun Bezemer
en vervolgens met uw geschiedschrijver, die er niet meer
uit weg te slaan is. Als resultaat van een prijsvraag, die
door Henk Alderliesten werd gewonnen, werd het
blad "In en om ons veld" gedoopt.
Op 18 maart 1950 was het opnieuw feest. Het Ie elftal,
onder de hoede van trainer A. Beuk, promoveerde naar de
3e klasse, de hoogste klasse die het zaterdagvoetbal toen
kende. Dit succesvolle elftal bestond uit Joop van Breugel,
Jaap van Rijswijk, Peet Verspui en Kees Kramer.
Dammes van den Burg en Bas van Breugel. Jan van Rijswijk,
Kees Maaskant, Leen van Breugel Hzn. , Teun Bezemer en
Henk van Breugel.
Ook het jeugdwerk werd in die tijd flink aangepakt. Als
juniorenleiders noemen we Maars Maaskant Jzn. en Siem
Buitendijk. Op dinsdag 23 mei 1950 speelde een jeugdelftal
van Groote Lindt tegen het Engelse Drummond F. C. In dat
elftal speelden o. a. Kees Pons, Bas van Hofwegen, Wim
Pluimert, Gijs Barendrecht en Adri Bruynzeel, spelers
van wie we later nog meer zouden vernemen.
De vereniging had in die jaren een gezonde groei, die zich
zou voortzetten tot in deze dagen. Met 4 senioren en 3
juniorenelftallen werd aan de competitie 1951 - 1952 begonnen.
J. Groesbeek uit Dordrecht was toen als trainer in dienst.
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In een clubblad van 1952 lezen wij dan een verslag over een
wedstrijd, die de pupillen van Groote Lindt hebben
gespeeld tegen de jongste leden van VVGZ.
Wie de leider van die pupillen was en tevens de schrijver
van het verslag ? Wel, dat was de linksbuiten van het le,
een zekere Jan van Rijswijk . . . . . .

De watersnood van 1 februari 1953.
Het overstroomde veld in de buitenpolder,
met de overblijfselen van het clubgebouw.
1 Februari 1953. Een watersnood teistert het zuidwesten
van ons land. Ook de buitenpolder waarin ons voetbalveld
lag werd overstroomd. Het voetbalveld was overspoeld door
een dikke laag zand, het clubgebouw was ingestort. Herstel
was niet meer mogelijk.
Daar stonden de Lindtenaren dan, heel klein en heel stil,
bij de resten van dat wat met zoveel ijver en inspanning was
opgebouwd. Maar zij stonden niet alleen. De zusterveren.
Zwijndrecht, VVGZ, Oranje Wit en Wieldrecht boden
spontaan het gebruik van hun velden door de getroffen
vereniging aan. En het lid Kees de Klerk was met enkele
personeelsleden 2 dagen lang bezig om het nog bruikbare
materiaal van de vereniging te verzamelen en op te slaan.
Het bestuur veerde op. Het stichtte een Wederopbouwfonds
en deed tezamen met de Juniorencommissie alles om
het kontakt tussen de verspreid spelende leden te onderhouden.
Enkele maanden later. De prestaties van de Lindtse
elftallen zijn niet denderend. Zij brengen een oudgediende
onder de leden tot de verzuchting dat het nu eindelijk maar
eens uit moet zijn met dat stopperspil spelen. De klassieke,
aanvallende taktiek zou beslist tot betere resultaten leiden.
Over de tegenpuntjes geen woord ..... .
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Vol hoop en verwachting werd in 1954 het 25-jarig bestaan
gevierd. Er waren toen velden voor het zwaar getroffen
Groote Lindt in aanleg, in de verkeerslus aan de Rijksweg.
Dat gaf het bestuur, de leden en de aanhang moed.
Er was een receptie, er werd een feestavond gehouden,
er waren jubileumtournooien en er werd een Jubileumboek
uitgegeven.
Het bestuur bestond in dat jubileumjaar uit T. de Graaf,
voorz., B. van der Meer, secr., H. Droogendijk, penningm.,
en voorts uit P.van Die, J. van Rijswijk, J. Pluimert,
K.Kramer, C. Pijl, C. Bravenboer, J.Groeneveld en
J. Steenhoek.
De vereniging telde toen 250 leden. Trainer was het eigen
lid Cees Bravenboer. Veel had Cees voor de vereniging
al gedaan en veel zou hij er nog voor doen. Wij noemen
zijn verdiensten als doelman, als ballenjongen, als
bestuurslid, als verzorger en als barkeeper.
En tot in deze dagen verzet hij wekelijks bergen werk voor
de voetbalpool.
Op zaterdag 19 november 1955 was het groot feest bij
de Lindtenaren. De velden en het clubgebouw in de Lus
werden door burgemeester Slobbe geopend. Eindelijk was
Groote Lindt weer onder dak. Wat bezat het nu een mooi
complex '. Twee prachtige velden en een fraai clubgebouw.
Dat gebouw, naar een ontwerp van architect W. de Haas,
was weer voor een belangrijk gedeelte uit eigen middelen
en door eigen leden gezet. En ditmaal was het geen
kleinigheid. Wat er zoals werd verwerkt ? 100 ton zand,
32 ton grint, 8 ton cement, 1 ton betonstaal, 45000 stenen,

De opening van het veld in de Lus 1955.
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1100 tegels, 200 m riolering, 10 kub hout, 100 betonnen
platen, om van de kleinigheden zoals glas, elektriciteits
leiding enz. nog maar te zwijgen.
De openingswedstrijd ging tegen plaatsgenoot VVGZ en
gold meteen voor de competitie. Groote Lindt, dat met
2-0 won, bracht het navolgende elftal op het nieuwe veld:
Kees Pons, Gijs Barendrecht, Jaap Bijkerk en Bas van
Hofwegen. Bas van Breugel en Wim Pluimert.
Jan van Rijswijk, Arie Brand, Bert van der Meer, Adri
van der Waal en Nico van der Feest.
In aansluiting op de opening van dat fraaie sportcentrum,
werd de naam van het clubblad veranderd in Ons Centrum,
Grote successen bracht het nieuwe tehuis de club vooralsnog
niet. Hoewel, in 1957 vertoonden de prestaties van het le
een stijgende lijn, onder leiding van trainer Sjef Colombon
en met spelers als Wim Landsmeer, Jan Isendoorn en
Adri Bruynzeel. In de zomer van dat jaar bereikte Groote
Lindt de halve finale in het tournooi om de KNVB-beker. In
een ongelukkige wedstrijd echter werd te Nunspeet met
3-2 verloren van Blauw Wit uit Leeuwarden. Een droom was
voorbij. Geen finale tegen de IJsselmeervogels.
In een clubblad van 1958 lezen we voor het eerst iets over
deelname van Lindtenaren aan de Avondvierdaagse. Het was
nog geen groep van meer dan 100 jongens, zoals we
tegenwoordig gewoon zijn. 17 Pupillen droegen het shirt van
Groote Lindt over straat en zongen van het potje met vet.
De leider hebt u al geraden : J. van Rijswijk.
In september 1958 werd de J!é'ugdcommissie opgericht, met
als eerste bestuursleden J. van Rijswijk, voorz., A.Baggerman,
secr., J.Alderliesten, Penningm. en J.Hooimeijer, lid.
Er kwam die herfst verlichting op het trainingsveld. Met 5
senioren- en 5 juniorenelftallen ging Groote Lindt de
competitie in.
In april 1959 legde T.de Graaf de voorzittershamer neer.
Hij zou die later, toen de vereniging in een impasse was
geraakt, weer opnemen en er opnieuw spijkers met koppen
mee slaan. Maar op dat ogenblik werd hij afgelost door
P. van Die. Deze nieuwe voorzitter werden de emoties niet
bespaard. Daar was om te beginnen in juni de
beslissingswedstrijd in Barendrecht, tegen TOGR uit
Rotterdam, om uit te maken wie het nog een jaartje in de
3e klasse mocht proberen. Door doelpunten van
Dries van den Burg en Wim van St. Annaland won Groote
Lindt met 2-0. Enkele weken later promoveerde het 2e naar
de res. 2e klasse. Ook het 4e werd kampioen, evenals
de junioren e.
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Bij de aanvang van de nieuwe competitie ging ook Groote
Lindt deelnemen aan de voetbalpool. Niettemin werd in het
Kerstnummer van het clubblad de alarmklok geluid. Nee,
niet omdat er een , gat in de clubkas was gevallen. Het le
was in gevaar! Enkele maanden later, in april 1960,
volgde degradatie naar de 4e klasse.....
Er werd kontakt gelegd met de Belgische S.K. Verbrande
Brug, een contakt dat tot wederzijds genoegen vele jaren
zou aanhouden. De mannekes kwamen met hun
madammekes en met veel kratten bier naar Zwijndrecht,
De Zwijndrechters togen naar het land van de patattefriet.
Leo Veldhuis werd aangetrokken als trainer. Hij wist
het le voor een volgende degradatie te behoeden, maar
moest lijdelijk toezien dat het 2e zijn fraaie positie in de
res. 2e klasse verspeelde.
A. Stroom werd voorzitter van de steeds maar groeiende
vereniging. 5 Senioren en niet minder dan 8 juniorenteams
dirigeerde hij in de nieuwe competitie.
De Jeugdcommissie organiseerde een vaardigheidsdag, een
gebeurtenis die zozeer aansloeg bij de jeugd, dat het
een jaarlijkse traditie ging worden.
Op 2e Paasdag 1962 speelde een jeugdelftal van Groote Lindt
tegen de Engelse jeugdclub Milverton Villa F. C., een
vereniging die net als de onze onder de bomen werd
opgericht. Onze jongens verloren met 3-0. Twee namen
geven we uit de Lindtse ploeg, namelijk Aart Hoogenwerf
en Leen van Rijswijk.
Burgemeester Slobbe, ere-voorzitter De Graaf, voorzitter
stroom, Vreemdeling, ds Fossen, Oostelijke medewerker,
Bram van Twist uit Australië en vele anderen werkten mee
aan het Jubileumnummer, dat in mei 1962 ter gelegenheid van
het 12½ jarig bestaan van ons clubblad werd uitgegeven.
Nog meer feestelijks? De junioren a werden kampioen, een
prestatie die zij het volgende jaar zouden herhalen. De
Hongaarse vluchteling Lajos Todt, die een jaar trainer was
geweest van Groote Lir.dt, werd opgevolgd door W. Fuik.
In het seizoen 1963 - 1964 nam ons eerste van
het begin af resoluut de kop. Het liet zich niet meer van
die bovenste plaats verdringen. Groote Lindt had eindelijk
weer eens een elftal met een vuurlinie. Wat eerst was
gefluisterd en later hardop was uitgesproken, omdat het
toch eigenlijk niet anders meer· kon, werd werkelijkheid.
Groote Lindt werd kampioen !
De plaats in de 3e klasse was heroverd! Het elftal speelde
dat seizoen in de volgende formatie : Kees Pons, Bas
Bijkerk, Dick Pluimert, Adri 't Hart en Kees Kessels.
Kees Brand en Adri Los. Jan Bravenboer, Wim de Jong,
Cors de Witt en Piet de Witt.
En of het niet op kon, het 2e won de plaats in de res. 2e
klasse terug. En dat allemaal omtrent de 35ste verjaardag
van de vereniging! A.B. (zonder C)dichtte op het succes van
het 2e een schoon lied, zo van : "Hup, zei ons Joppie, daar
gaat ie weer".
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We zijn dus zo zoetjesaan in de tegenwoordige tijd beland,
in de jaren die ons nog helder voor de geest staan. De
volgende trainer? U herinnert zich hem nog : P. Confurius,
die meer dan welke andere trainer ook gebruik maakte van
het clubblad, met zijn verhelderende artikelen over
de techniek en de tactiek van het voetbalspel. We kunnen
analiseren dat Bas van Breugel met zijn junioren c een
knipkaart schijnt te bezitten : goed voor zoveel
kampioenschappen.
En dan het vele werk en de vele successen van de
Jeugdcommissie. De feestavonden voor de jeugd. De
vaardigheidsdagen. Bezoek aan de KNVB-jeugdkampen.
We kunnen een bestuurslid noemen als J.Groeneveld, die
niet van ons veld is weg te denken.
Een speler als C.Bravenboer, een man die het geheim van
de eeuwige jeugd schijnt te bezitten. Bij het 1-jarig
bestaan van onze club was hij aktief speler, bij het
40-jarig bestaan is hij dat nog.
In verband met de uitbreiding van de kantine in 1965, willen
we de naam van R. Knook niet onvermeld laten. Successen?
4 Juniorenelftallen kampioen in het seizoen 1966-1967, te
weten a, c, e en j.
Voorzitters? S. de Vlaming, die de heer Stroom opvolgde.
Ad. van Dongen werd trainer. Het rad van avontuur.
Klaverjasavonden. Twee Lindtse junioren geselecteerd in
het Dordts jeugdelftal, n.l. Kees Barendrecht en Jan van
der Graaf. In het seizoen 1967 - 1968 kampioenschappen
van junioren a en c en voorts van het 7e elftal. De oude
glorie had nog eens even laten zien, dat de tanden nog
heus niet zo brokkelig waren. Het had dat ook in
voorafgaande jaren trouwens al eens gedaan. Ditmaal werd
het kampioenschap behaald met een doelgemiddelde
van lll - 19 '.
En ten slotte ....... .
De vereniging, die eens met 14 leden begon, komt nu, in
1969, met 9 senioren- en l1 juniorenelftallen uit in de
competitie. Een mooi sportcomplex met 3 speelvelden en
een oefenveld, gelegen in het hart van de gemeente, staat
ter beschikking van de club die destijds genoegen moest
nemen met een hobbelige koeienwei, diep in de polder.
Het fraaie clubgebouw, met de riante kantine, ondergaat
opnieuw een uitbreiding. Welk een weelde, vergeleken bij
de rietmatten waarachter de eerste leden van Excelsior Groote Lindt tijdens het verkleden hun toevlucht
moesten zoeken. Trainer Ad vàn Dongen heeft zijn tweede
en laatste jaar bij Groote Lindt succesvol besloten,
door het le naar een eervolle 2e plaats te leiden.
Hij laat zijn opvolger C. de Kreij een goede kern na. Dat
het ons 2e minder goed verging, kan alleen maar een
aansporing zijn om ons nog meer in te spannen. Een
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kampioenschap van het 4e en van 2 juniorenelftallen werd
onze jubilerende vereniging als geschenk aangeboden.
Op voorzitter C. J. Ruigrok, die jong is en enthousiast, rust
de zware, maar dankbare taak leiding te geven bij het
verder omhoog stuwen van Groote Lindt. Het is een taak
met goede mogelijkheden. Niet minder dan 700 leden zijn
verenigd in zijn club. Welk een hoeveelheid jong materiaal
bevindt zich daaronder en hoeveel jong talent moet zich
wel daaronder bevinden.
En welk een schat van ervaring berust er bij de oudere
leden. Wij kunnen niet anders dan optimistisch zijn en de
toekomst van Groote Lindt hoopvol tegemoet zien.

Het eerste elftal in 1967, in het tournooi om de
Cees Verkerk-Bokaal te Puttershoek.
Staande v.1. n. r. : Tony Waardenburg, Kees Kes
sels (aanvoerder), Arie Hofland, Wout den Hartog,
Cor van der Sluis, Jan Bravenboer en trainer Ad
van Dongen.
Gehurkt : Ad van Veen, Aart Hoogerwerf, Jan Sijs
sens, Leen van Rijswijk en Piet Uiterlinden.
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DE JEUGCOMMISSIE IN HET
JUBILEUMJAAR
J. VAN RIJSWIJK, Voorzitter
A. BAGGERMAN,
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W.van DRUNEN,

Sportkeuring

H. KORTESCHIEL, Pupillenwerk
D. LEMS
J. de HAAN

Leden

L. HOOGHWERFF)

GROOTE LINDT EN DE JEUGD
De groei en de bloei van het jeugdwerk bij Groote Lindt?
Niets is mij liever, dan daarover het een en ander te
vertellen. In alle bescheidenheid wil ik zeggen, dat ik het
genoegen heb gehad die gehele opbloei van nabij
mee te maken.
De oorlog was dus voorbij en allerwegen werd de
wederopbouw van ons land ter hand genomen. Ook de
voetbalclubs die veel van de oorlog te lijden hadden gehad,
begonnen te werken aan het herstel.
Het was een moeilijke tijd voor sportbeoefenaars. Want
ook sportuitrustingen waren op de bon en met bonnen was
men beslist niet scheutig. Zelfs is een van onze
bestuursleden enkele malen naar Den Haag gereisd, naar
het kantoor van de KNVB, met de bedoeling wat extra
toewijzingen los te branden.
Tot zijn eer moet worden gezegd,
dat hij niet met lege handen is
teruggekomen. De jeugd kwam
zich weldra aanmelden, toen het
zwaar gehavende Groote Lindt
opnieuw op poten werd gezet.
Aldus kreeg de vereniging weer
een ondergrond. Met enthousiasme
werd aan de training van de jeugd
begonnen. In die tijd beschikte
onze vereniging over een veld in
de buitenpolder, dat was gelegen
naast de ijsbaan. Op dat veld
werd in de zomermaanden
getraind. Tenminste ..... als het
niet overhoop lag, wat nog al eens
gebeurde, want er moest vaak het
een en ander aan worden opgeknapt
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Het vele werk, om dat steeds maar verzakkende
veld bespeelbaar te houden, werd trouw door eigen leden
gedaan.
In de wintermaanden werd op straat getraind, of in de
Openbare school, naast de Hervormde kerk in de Lindt.
De woensdagavond was dan voor de jeugd.
Die trainingsavonden werden goed bezocht, gezien het
geringe aantal jeugdleden in die tijd. Want de
jeugdafdeling was toen maar klein, wanneer wij die meten
met de maten van vandaag.
Al spoedig werd er ook een pupillenafdeling in het leven
geroepen. Die pupillen speelden in de zomermaanden hun
wedstrijdjes. 's Winters stonden ze op non actief; er
was nu eenmaal geen gelegenheid om dan met hen te
oefenen. Deze onbevredigende toestand heeft helaas vele
jaren voortgeduurd.
Onze jeugdafdeling groeide echter snel. Toch bezat onze
vereniging nog geen jeugdcommissie, die zich speciaal
met het werk voor de jonge leden bezig hield. Er was
alleen een jeugdsecretaris en diens taak kunnen we
omschrijven met : zorgen voor wedstrijden.
In het jaar 1958 achtte ondergetekende de tijd gekomen
met het aktief spelen te stoppen en zich voornamelijk te
gaan bezighouden met het jeugdwerk. Er is toen een
Jeugdcommissie in het leven geroepen, die aanvankelijk
uit 5 personen bestond. Tegenwoordig hebben 7 personen
hun handen vol aan het vele werk dat ten
behoeve van de jeugd moet worden verzet.
Inmiddels waren we naar de Lus verhuisd, nadat wij ook
nog een tijdlang na de watersnood van 1953 gastvrijheid
hadden genoten op het veld van de v.v. Zwijndrecht. En
daar in de Lus dan is de jeugdafdeling snel gegroeid en tot
grote bloei gekomen. Daar kwamen ook de meeste
kampioenschappen tot stand. Vooral de a- en de c-groep
haalden vele malen de vlag in top.
Tweemaal is een elftal van onze jeugdafdeling tegen Engelse
junioren in het krijt getreden. De eerste maal gebeurde dat
op het oude veld in de buitenpolder, de tweede maal in de Lus.
Ook tragiek maakten we in die jaren mee.
We denken dan in het bizonder aan het verscheiden van onze
jeugdleider J. Schenkel, ons aller vriend, maar bovenal de
grote vriend van de jeugd. Voor de Jeugdcommissie was
zijn heengaan een zware slag.
Nu we aldus zijn aangekomen in het Jubileumjaar, willen we
de balans eens opmaken. Ten eerste willen we dan stellen,
dat de overgang van onze spelers van de junioren- naar de
seniorenafdeling, tot onze spijt nog altijd problemen met
zich brengt. Het is hier niet de plaats om daar dieper op in
te gaan. Maar wel willen we opmerken, dat dit punt de
aandacht van de Jeugdcommissie heeft, in belangrijke mate
zelfs en dat ernaar zal worden gestreefd daar verbetering
in te brengen.
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Voorts doet het ons genoegen te kunnen opmerken dat
Groote Lindt de grootste jeugdafdeling van Zwijndrecht bezit.
Meer dan 200 pupillen dragen het rood-wit-zwart van onze
vereniging, zodat wij helaas gedwongen zijn jongens beneden
de 8 jaar buiten te sluiten van training en wedstrijden.
Mocht dit de indruk wekken dat het werk ons boven het hoofd
groeit, dan moeten wij dit gedeeltelijk beamen. Alleen bit
tere noodzaak heeft ons tot diemaatregel doen besluiten. Wij
prijzen ons gelukkig met de groei van onze vereniging en
uiteraard in het bizonder met de groei van onze jeugdafdeling.
Het aantal mensen echter dat deze jonge aanwas moet
opvangen, leiden en onderrichten heeft geen gelijke tred met
deze enorme groei gehouden. Ook dat is een probleem, dat
in dit jubileumjaar om een spoedige oplossing vraagt.
Problemen, ze zijn er geweest zolang onze vereniging
bestaat. Veertig jaar lang. En ze zullen er ook in de komende
veertig jaar zijn. Veertig jaar ? Ja, want het kan niet
anders, of een club met zulk een bloeiende jeugdafdeling zal
nog heel lang bestaan. Vooral wanneer er ook in de
toekomst zoveel aandacht aan de jeugd wordt besteed,
als tot nu toe is gedaan.
J. van Rijswijk,
Voorzitter Jeugdcommissie.

De junioren a, 1964.
Staande v.1. n. r. : Jan van Breugel, Jan Brand, Bas
Droogendijk, Tony Waardenburg, Gerrit de Winter, Kees
van Gameren en J. van Rijswijk, leider.
Knielend : Arie de Klerk, Bas Kanters, Cors de Wit, Thijs
de Jong, Jan Bravenboer en Arie Hofland.

30

SPORT IN

1969

Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van onze
vereniging werd ons gevraagd onze mening over de
hedendaagse sport en in het bizonder over het voetballen
te geven.
Wel, in de eerste plaats is voetballen voor ons een
machtige vorm van recreatie. Wij doen het met erg veel
plezier. Het gaat er ons niet om hoe men zo vlug
mogelijk een tegenstander de grond in boort, neen, het
gaat ons om het spelbeeld.
Voetbal is een teamsport, d.w.z. alle spelers zijn
even belangrijk. Daarnaast is voetbal een kijkspel, ook
de toeschouwers moeten dus plezier aan een wedstrijd
kunnen beleven.
Om een zo goed mogelijke wedstrijd te spelen, moet de
inzet groot zijn. Daarom is het nodig week-in, week-uit
de training te volgen, om over een behoorlijke
lichaamsbeheersing te beschikken. Natuurlijk moet er
van nature techniek en spelinzicht zijn. Anders krijgen
de toeschouwers wat wij noemen boerenkoolvoetbal te
zien.
Onze vereniging beschikt over behoorlijke kleed
gelegenheden, maar bij sommige andere verenigingen
ontbreekt daaraan nog al eens wat. Of men moet zich
in een klein kleedhok met 2 of 3 elftallen omkleden,
of de hokken zijn vochtig en vies.
Tenslotte vinden wij, dat de scheidsrechter nooit
aansprakelijk gesteld moet worden voor een
tegenvallende uitslag. Sportief zijn, zowel ten opzichte
van de scheidsrechter als van tegenstanders en
medespelers, kan veel bijdragen tot een prettig
verloop van een wedstrijd.
E. Meuleman en J. Scheffer
spelers van B 2

Een groepje junioren van Groote Lindt in de
avondvierdaagse, 1963.
V.1.n.r.: L.Schippers, L. van Rijswijk, Sj. van Halem,
W. Voskamp, W.Sterrenburg, E. van Kriekingen,
Sterrenburg en W. Timmers.
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-Slotwoord van

redaktie

De geschiedenis van Groote Lindt is er een van struikelen,
vallen en pijnlijk overeind krabbelen.
Maar ook van doorzetten.
Dit boek geeft hiervan een beeld.
De gebeurtenissen die worden beschreven zullen bij velen
herinneringen oproepen.
De jongere leden zullen zij bovendien een indruk geven
van het verenigingsleven in vroeger jaren.
Gaarne brengen wij dank aan hen die aan ons verzoek gevolg
hebben gegeven en een bijdrage voor dit Jubileumboek
hebben geleverd.
Moge Groote Lindt met veel voorspoed en succes de weg
naar het 50-jarig bestaan afleggen.
DE REDAKTIE

De foto van Burgemeester Douma_ werd welwillend beschik
baar gesteld door het Dagblad De Dordtenaar.
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