Glenn Van der Linden : méér dan 250 wedstrijden voor HVV
Hij is de kaap van de 250 rood-witte wedstrijden al gepasseerd. We
waren hem niet vergeten en dus zetten we Glenn, samen met zijn
vriendin Sandra, die hij naar eigen zeggen op HVV ‘tegen het lijf
gelopen is’, vandaag op gepaste wijze in de rood-witte kijker.
Glenn Van der Linden (°1987), zoon van ex-Leeuwenspeler Luc en,
samen met oudere broer Roy, opgegroeid in Sint-Jozef-Rijkevorsel,
kwam op 19-jarige leeftijd vanuit Zwarte Leeuw naar de ‘rivalen’
uit Hoogstraten. Tot ieders, en vooral zijn eigen, verbazing kende
hij hier weinig aanpassingsproblemen en voelde zich heel snel
goed in zijn vel bij HVV onder de vleugels van toenmalig trainer
Yves Van Borm en beheerraadslid Aloïs Ruts. In zijn eerste seizoen
speelde Glenn al 28 van de 30 competitiewedstrijden (de 2 overige
miste hij door gele schorsingsdagen) én de eindronde ter promotie
met een geweldige groep spelers. Meteen al in zijn tweede HVVseizoen speelden de Rooikens kampioen (in Leopoldsburg) onder
trainer Frank Braeckmans en promoveerden zo terug naar Derde
Nationale. “Een geweldige ervaring voor een jonge speler als ik. Ik heb toen heel veel geleerd van spelers als een
Peter Meeusen. Er is toen na dat kampioenenseizoen één en ander misgelopen met managers en dergelijke en
de terugkeer van HVV in Derde werd gespeeld zonder mij (en Roy), want wij verkasten terug naar Zwarte Leeuw
voor 2 seizoenen”.
HVV en haar toenmalig trainer, Rijkevorselnaar Bart Wilmssen, gaven de broers een nieuwe kans om terug in
Derde te spelen en ambitieus als zij waren, grepen ze die kans met beide handen, tot groot jolijt van alle partijen.
Na twee eindronden speelt HVV in het derde top-seizoen rechtstreeks kampioen (in Wetteren) onder Regi Van
Acker, met bijna allemaal fantastische thuiswedstrijden voor spelers en supporters, en promoveert zodoende
voor het eerst in haar bestaan naar Tweede Nationale. Verdediger Glenn scoort zelfs 10 doelpunten dat seizoen
en eindigt in de HVV-schuttersstand op de derde plaats, achter broer Roy (20) en Dirk Mathyssen (12). Glenn zijn
droom gaat in vervulling, want zo kan hij alsnog spelen tegen profspelers voor een massa supporters. “De
kampioenenmatch in Wetteren is veruit mijn mooiste HVV-herinnering. Je weet vooraf dat je het jaar nadien
gaat terecht komen in een reeks met vele profclubs, iets waar ik enorm naar uitgekeken had. Iets waar ik Regi
ook altijd dankbaar voor zal blijven, want zonder hem zou ons dat niet gelukt zijn, daar ben ik van overtuigd. Dit
zijn de zaken waar je het als voetballer allemaal voor doet. Elke wedstrijd was een unieke ervaring in Tweede,
zowel voor de spelers als voor de supporters. Denk maar aan de wedstrijden tegen vooral Westerlo en Antwerp
en dan vooral de thuisoverwinning tegen Stamnummer 1. Maar eigenlijk was elke wedstrijd op dat niveau een
unieke ervaring. Enkel tegen Eupen had ik het gevoel weggespeeld te zijn en daarom vind ik het nog steeds
doodzonde dat we uiteindelijk één overwinning te kort zijn gekomen om dit avontuur te verlengen”. Zijn
penaltydoelpunt in Moeskroen gaat via YouTube zelfs de halve wereldbol rond en de wereldpers titelt: ‘Glenn
Van der Linden misses a penalty but scores an overhead on the rebound’!!! “Nog steeds word ik hier soms over
aangesproken”, aldus de ‘wereldvoetballer’.
Het vervolg in Derde onder trainer Tom Gevers en nu Eric Franken ligt nog bij iedereen vers in het geheugen. “Ik
speelde immer samen met mijn broer, behalve vorig seizoen en ben enorm blij dat hij opnieuw voor HVV heeft
gekozen. Zowel op als naast het veld klikt het ongelooflijk goed tussen ons. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar
de komende jaren met hem, want wij zijn ervan overtuigd dat we samen met HVV de gezonde ambitie mogen
hebben om een plaats op te eisen tussen de beste amateurclubs van België, gespekt met de vele derby’s die dit
met zich mee zal brengen”!
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vorige club : Zwarte Leeuw
seizoen 2006-'07
seizoen 2007-'08
seizoen 2008-'09 bij Zwarte Leeuw
seizoen 2009-'10 bij Zwarte Leeuw
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seizoen 2015-'16
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