
Oprichting Hockeyclub De Meeuwen op 3 april 1971. 
 
Startproblemen  
In november 1965 vond onder grote belangstelling in Emmeloord de 
oprichting plaats van een hockeyvereniging. De club kreeg toestemming 
van het gemeentebestuur en van het Ter Veen Lyceum om van het veld 
en de kleedgelegenheid van deze school gebruik te maken. De naam van 
de club was Mixed Hockey Club Emmeloord (MHCE). Maar de vereniging 
verdween even plotseling als ze verschenen was. In 1970 probeerde men 
het opnieuw. Nu bekeek men eerst 6 maanden of een hockeyvereniging 
levensvatbaar was. Vervolgens werd de club officieel op 3 april 1971 
opgericht, onder de naam DE MEEUWEN. 
 

Soroptimisten 
De gedachte aan het oprichten van een hockeyvereniging is ontstaan uit leden van de 
Serviceclub Soroptimisten, een club van maatschappelijk betrokken en ondernemende 
vrouwen. De namen van de dames Mieke Smit, Lied Tromp Meesters en Jannie Jansen 
zijn voor altijd met de historie van de hockeyclub verbonden. HC De Meeuwen speelde de 
wedstrijden op de sportvelden van het Professor Ter Veenlyceum. Bij de oprichting had 
men vanwege KNHB-eisen tenminste 80 leden nodig. Die kwamen er. Vraag niet hoe. 
Kinderen van de soroptimisten werden tegen wil en dank lid gemaakt. Vaders en moeders 
werden lid. Het aantal daadwerkelijk spelende leden vulde echter net twee jeugdteams, 
met alle leeftijden door elkaar heen. Al snel speelden de teams op het voormalige veld van 
AV NOP aan de Fjord, waarbij we de kantine mochten gebruiken. De club groeide en na 
enkele jaren kregen we velden naast Flevoboys en bouwden een eigen clubhuis in 1976. 
In 2012 verhuisden we naar de huidige locatie en bouwden daar een nieuw clubhuis. 
 

 
                  Mieke Jannie  Willem  Lied     Addie Marjan 

 
  

 



3 april 1971: Het ei gelegd: de geboorte van De Meeuwen was een feit. 

 
 
 
 
 
 



 

  



 
3 april 1976: 5 jarig jubileum 

 
 



3 april 1976: 10 jarig jubileum. 
 

 
 

 
Veterinnen 1980 

  



 

  



 

 

3 april 1996: 25 jarig jubileum 

 

 
 
 
 
 

 

 
Clinic 2005 

  



3 april 2006: 35 jarig jubileum 
 

 

Janny Bruining was de drijvende kracht achter het maken van een prachtig boekje over 
de geschiedenis van HC De Meeuwen. Het boekje werd verspreid onder de leden.  

 

 
Hockeyclinic 2003 

  



De communicatie met de leden werd onderhouden met een wekelijks krantje. Dat blad 
heette Tussen twee haakjes. Naast mededelingen, vervoerstijden (soms met de bus 
vanaf de Deel) en de opstellingen, stonden er ook de wedstrijdverslagen in. 
 

 
 
 
  



 
 
Geen wonder dat de wedstrijdverslagen nu juist de leukste stukjes waren om te lezen. 
Digni vd D. en René B. waren hier meesters in. Ook in de digitale tijd gingen ze gewoon 
door. Waar Digni zijn teamgenoten meedogenloos op de analytische pijnbank legde - 
hetgeen minder geschikt is voor openbare publicatie - beperkte René zich tot volstrekt 
objectieve, zeer nauwkeurige en werkelijkheidsgetrouwe wedstrijdverslagen:  
 

20-10-2011 

Dat alles nam niet weg dat we flink van acquit gingen. Al direct na het beginsignaal tikte Jan 
Hendrik de eerste al op het hout van de Eper goal. ‘K denk dat ze wuln beginnen’, sprak de 
Eper goalie verbaast. ‘Nee toch zeker, ‘k heb mien schoensen nog nait angesnoerd’ 
antwoorde hun linksback, die prompt daarna de tweede van Jan Hendrik langs zijn oren 
hoorde fluiten. ‘Echt wel’, hield de goalie vol, terwijl hij de 3e uit de goal haalde, ‘volgens 
mien is het menes’. ‘Potverzulle’ riep de Eper aanvoerder toen hij de 4e van Jan Hendrik naar 
de middenstip bracht, ‘doe ie ook eens wat!’. ‘Goed, goed, moakt oe niet druk’ aldus de 
keeper waarna Jan Hendrik hem nog maar eens liet vissen na een voorzet van Michiel via de 
lat. ‘Bint oe nu kloar?’ vroeg de rechtsback even later na de 6e van Jan Hendrik. ‘Nou vooruit 
dan maar’, aldus onze spelverdeler die het hier maar bij liet. Kijk, zo kan sportiviteit dus ook! 
 
 

7-7-2016 

We moesten aantreden tegen de veteranen van diverse Achterhoekse teams, bestaande uit 
zeer ervaren maar ook stokoude mannetjes. Die mannen werden met steekwagentjes het 
veld opgereden, neergeplant en met scheerlijnen verankerd. Velen misten ledematen en 
werden met tape bij elkaar gehouden, de helft was blind of dement, sommigen hadden een 
infuus of zuurstoffles en soms zelfs een kittige verpleegster aan hun zijde maar klagen: never! 
Nou ja, in dat laatste geval niet zo gek, maar ik bedoel maar! Het ergste was dat we dat jaar 
voortdurend zijn afgedroogd door die oudjes. Technisch en tactisch superieur lieten ze ons als 
een gek achter de bal aanrennen zonder zelf te hoeven bewegen. Kijk, dan ben je een grote! 
En dat bewijst dat fysieke capaciteiten er niet echt toe doen. En dus fysieke tekortkomingen 
ook niet. Dus waar hebben we het over? 
 

 
Maar wat leuk dat ook de jeugd (?) het stokje hierbij overneemt. Mooi toch dat de traditie 
van geschreven objectieve waarnemingen zich voortzet. Deze passage kwam ik onlangs 
tegen, geschreven door een anoniem personage. Hoe pakkend wordt de huidige moeilijke 
situatie verwoord. Dank daarvoor. 
 

2020/2021 

Wat mis ik je, ik kan het niet in woorden uitdrukken hoe erg ik jou mis. Zie het alsof de zon 
ontbreekt, elke dag is zwart. Mijn wereld is zwart. De bloemen groeien niet, mijn lichaam ziet 
bleek, ik zie geen vreugde meer sinds jouw afwezigheid. Geen zaterdagen, geen zondagen, 
geen familietoernooi en geen kerstborrel. Ik huil, ik huil elke zaterdag, ik huil elke zondag en 
elke dag waarop het familietoernooi georganiseerd had kunnen worden zonder dat deze ook 
gespeeld kan worden. Ik huil vanwege de oliebollen die ik niet kan bestellen, ik huil omdat de 
fles wijn stof vangt. Niet te beginnen over mijn vriend Hertog die weken, inmiddels maanden, 
alleen in het clubhuis zit. 
  



3 april 2021: 50 jarig jubileum 
 
Gezelligheid is altijd een belangrijk aspect van de club geweest. Zo werd er een aantal 
malen een Zuyderzeeslag georganiseerd. De "Zuyderzeeslag" was een goed bezette 
happening met deelneming van clubs uit alle windstreken. Enkele malen was de Engelse 
"West Herst HC" onder de toernooinaam “The Tulips” deelnemer. Daar is zelfs een huwelijk 
uit voortgekomen. 
 

 
 

 
Natuurlijk zijn er al die vijftig jaren doorlopend leuke evenementen op de club geweest. Denk 
aan de clinics, de familietoernooien, de kerstmix, het kamperen, de jeugdtoernooien enz…… 
 
Voor dit jaar had de jubileumcommissie ook een aantal leuke evenementen bedacht. Tot nu 
toe konden het thuisgebrachte presentje met de “gouden” muntjes en de eenmalige uitgifte 
van de prachtige jubileumtruien doorgaan.  
 
De feestelijke activiteiten voor 3 april verschuiven we. We hopen dat dat nog lukt op het 
einde van het seizoen, maar anders tillen we het naar het begin van het nieuwe seizoen. 
Want we zijn het hele jaar 2021 jarig, dus we gaan het echt nog wel vieren. Maar uiteraard 
wel op een verstandige en veilige manier. 
Tot dan! 
 
Namens de jubileumcommissie,  
Leo Breukel 


