Historisch Verslag
Korte blik op de geschiedenis, door Hans Bartels
Maart 2008 bestond de Hockeyclub Etten-Leur alweer 40 jaar. In februari 1968 werd op
initiatief van vooral Hans Noyen in samenwerking met enkele andere
hockeyenthousiastelingen een begin gemaakt om tot een hockeyclub in de gemeente
Etten-Leur te komen, waarna op 20 maart 1968 in Hotel-Restaurant Huis ten Bosch de
oprichtingsvergadering werd gehouden. Koninklijke Goedkeuring werd verkregen op 12
juni 1972 ‘Donkerrode broek of rok, zilvergrijs shirt of blouse, grijze kousen en op het
shirt/blouse het embleem met het wapen van de Gemeente Etten-Leur.’ Zie daar het
tenue waarin de Hockeyclub Etten-Leur vanaf haar oprichting haar clubkleuren verdedigt.
Met ingang van het seizoen 1973-1974 mochten de zilvergrijze overhemden-blouses
vervangen worden door grijze t-shirts. De badges, bij de heren links op het t-shirt en bij
de dames onder op de rok waren eveneens verplicht. Let op: de shirts waren dan wel in
effen grijs, niet de rood-grijs geblokte shirts van nu.
De Hockeyclub Etten-Leur telt inmiddels meer dan 900 leden. Het begon allemaal heel
kleinschalig. Met de oprichters, de leden van het eerste uur, de eerst belangrijke jaren.
Het eerste onderkomen was een bouwkeet die gedeeld werd met de korfballers van
ELKV. Vanwege de brandveiligheid kon de keet echter niet lang in gebruik blijven en
werd overgestapt naar de in 1969 gebouwde sporthal De Lage Banken. In augustus 1973
verhuisde de club naar de overkant van het sportpark, waar aan de Concordialaan een –
opnieuw samen met ELKV gedeeld – clubhuis werd betrokken. De kleedruimten waren al
eerder, februari 1973 in gebruikgenomen. Het ging snel bergopwaarts met de club. Het
ledental groeide en groeide, zodat na de festiviteiten rondom het 10-jarig bestaan
plannen werden gemaakt om een geheel eigen clubhuis te gaan bouwen. Het betekende
meteen de inzet van een grotere koerswijziging eind jaren zeventig, begin jaren tachtig
met het realiseren van een eerste eigen clubhuis aan de noordkant van de
Concordialaan, het opzetten van nieuwe statuten en het vernieuwen van de
verenigingsstructuur. Op zaterdag 11 april 1981 werd door toenmalige burgemeester
Frank Houben de officiële opening van het clubhuis verricht. De club stond voor het eerst
op eigen benen. De bouw kenmerkte zich zoals altijd door een enorm grote
betrokkenheid van de clubleden. Zelfwerkzaamheid en saamhorigheid waren de
toverwoorden geworden. Al deze ontwikkelingen zorgden er dan ook voor dat de club tot
ver in de omtrek en zelfs daarbuiten in hoger aanzien kwam te staan, en soms zelfs tot
voorbeeld diende.
De ledenaanwas bleef tot eind jaren tachtig doorgaan (met een top van 730 leden).
Beginjaren negentig zette zich een sterk dalende tendens in tot minder dan 425 leden,
mede als gevolg van nieuw opgerichte clubs in de omgeving (Zundert, Oudenbosch en
Mistral), terwijl ook spelers naar grotere verenigingen (Push, Breda, Zwart-Wit)
vertrokken. De festiviteiten en activiteiten rondom het 25-jarig bestaan gaf de
hockeyclub weer impulsen, vooral ook toen het concept van de Vriendjesdag werd
geïntroduceerd. De opbouw van de club werd weer van onderaf begonnen. De club
groeide enorm, met als nieuw hoogtepunt een aantal van 965 leden tijdens het seizoen
2006/2007.
Verhuizing naar Olympiade
Discussies over verhuizing van het sportpark De Lage Banken werden in de
gemeentepolitiek regelmatig gevoerd, voor het eerst in september 1981. Een tweede
discussienota in augustus 1983 leverde eveneens nog geen concrete stappen op. Eind
jaren tachtig klonken in het kader van de nota Visie 2000 de geluiden binnen de
gemeente serieuzer. De Gemeente had (woning)bouwplannen voor het gebied aan de
Concordiaalaan waar op dat moment de sportclubs hun domicilie hadden. December

1991 nam de gemeenteraad het besluit om een groot gedeelte van het sportpark De
Lage Banken te verhuizen. Qua accommodatie stond de Etten-Leurse hockeyclub dus na
het in 1993 gevierde zilveren jubileum voor nieuwe ontwikkelingen. Ook de Hockeyclub
Etten-Leur kwam in aanmerking voor een compleet nieuwe accommodatie, een heel
nieuw terrein, aan de andere kant van de Gemeente, aan de Olympiade aan de Hoge
Neerstraat. Eind 1994 werd binnen de vereniging een bouwcommissie geformeerd die in
overleg met de Gemeente en architect tot een definitief ontwerp van het nieuwe
clubgebouw is gekomen. Op 20 december 1995 is de eerste paal geslagen voor het
nieuwe onderkomen van de hockeyclub. Op 1 april 1996 werd begonnen met de aanleg
van de velden en kunstgrasvelden van het nieuwe sportpark. Door aangetekende
bezwaren tegen de milieuvergunning kwam de bouw drie maanden stil te liggen. Op 21
april 1996 werd de definitieve vergunning afgegeven en kon de bouw van het terrein
vervolgd worden. 1 november 1996 was het dan zover. Zingend werd op een ludieke
manier het oude terrein aan de Concordialaan verlaten om ook zingend door EttenLeurse straten het nieuwe hockeynest aan de Olympiade op te zoeken: een mooi modern
clubhuis en drie kunstgrasvelden, een unicum voor een club van dit formaat. Op 6 maart
1997 heeft de officiële eigendoms-overdracht plaatsgevonden. De officiële opening van
het hockeyterrein werd op vrijdagavond 28 maart 1997 verricht door Tom van ’t Hek,
bondscoach van het Nederlands dameshockeyteam. De openingscommissie had een
receptie voor genodigden, leden en oud-leden georganiseerd, alsmede een
demonstratiewedstrijd tussen de mannenteams van hoofdklassers HDM en Den Bosch.
Een dag later was er het Stratentoernooi met uigebreide lunch, gezamelijk diner,
afgesloten met een feestavond. Met de ingebruikname van de hockeyvelden aan de
Olympiade was ook definitief een einde gekomen aan spelen op gewoon natuurlijk gras.
Het grijsrode eerste herenteam van Etten-Leur deed zijn eerste ervaringen op eind
september 1976. Het team speelde toen op een maandagavond in Rotterdam
vriendschappelijk tegen Tempo ’34. Sinds vrijdagavond 26 oktober 1984 beschikt
Hockeyclub Etten-Leur over een kunstgrasveld, toen Frank Houben, als toenmalig
burgemeester het kunstgrasveld officeel opende.
De Veteranen-trimgroep kwam reeds in 1971 van de grond. Een wedstrijd in het voorjaar
van 1971 tussen Dames I en oud-hockeyspeelsters uit de buurt groeide uit tot de
oprichting van een unieke mixed hockeyveteranen-groep. Deze veteranengroep heeft dan
ook belangrijk bijgedragen tot de groei en stabiliteit van de club, belangrijk voor het
kader en nieuwe inbreng in het algemeen. Zo'n twee jaar na de oprichting van de club.
In de eerste jaren werd een vergoeding aan de club betaald voor het veld, het clubblad
en de service, maar op een ledenvergadering in restaurant 'De Ruytenborgh' op 21 mei
1972 werd unaniem besloten om toe te treden tot de Hockeyclub Etten-Leur. Ook de in
1979 gestarte donderdaghuisvrouwen, later Veterinnen genoemd had een belangrijke
betekenis voor de ontwikkeling van de club. Befaamde toernooien waren het eigen
mixed-veteranen Houthakkerstoernooi, het internationale Turfschippertoernooi en het
familiestratentoernooi.
Resultaten
Hockeyresultaten dan. In het seizoen 1978-1979 promoveerde Heren I als kampioen
naar de 3e klas en ontsteeg daarmee het vierdeklasserschap. Sportieve hoogtepunten
van Heren I waren de drie jaargangen in de 1e klas ((1984-1985 ; 1988-1989 ; 19891990). Dames I promoveerde aan het eind van het seizoen 1980-1981 naar de 3e klas.
Na 5 seizoenen promoveerde het naar de 2e klas, waar het maar liefst 11 seizoenen
verbleef. Een paar maal ging het heen en weer tussen 3e en 2e klas. Vanaf seizoen
2001-2002 zes jaar onafgebroken in de 2e klas. Seizoen 2006-2007 moest toch weer een
stapje terug gedaan worden. Seizoen 2007-2008 werd echter afgesloten met een
voortreffelijk kampioenschap van de derde klas, waarbij opgemerkt kan worden dat dit
damesteam van alle competitiespelende vrouwen- en herenteams van heel Nederland de
minste tegendoelpunten heeft geïncasseerd.
Veterinnen A veroverde de 3e plek bij het nationale kampioenschap in het seizoen ‘98’99. In de jaren daarna speelde het zich nog een aantal malen in de kijker tijdens het

eindtoernooi om het Nederlands kampioenschap. In het seizoen 2005/2006 slaagde
Veteranen A (de competitiespelende 35-plussers) erin om kampioen te worden en
daarmee te promoveren naar de Overgangsklasse. In de loop van de vele jaren zijn er
een aantal jongens en meisjes doorgedrongen tot de selecties van de Zuidnederlandse
veld- en zaalteams.
Natuurlijk bestaat een sportclub uit meer dan alleen de vlaggeschepen. Jarenlang heeft
de Hockeyclub tijdens de herfstvakantie (vanaf 1976 en 1977) een zogeheten minihockeytoernooi georganiseerd voor hockeyers die nog niet in competitieverband mochten
spelen. Traditioneel was in diezelfde periode ook de Herfstspellendag voor de C-D- en Ejeugd. De hockeyschool (sinds maart 1985), de Vriendjesdag (vanaf februari 1994). Er
zijn regelmatig buitenlandse hockeytrips georganiseerd. Er werden en worden clinics
gegeven, ook door internationals. Kortere of langere tijd zijn voormalig internationals lid
van de club (geweest). Er zijn diverse spelers, speelsters doorgedrongen tot het
overgangsklas- en hoofdklasniveau. Ook als trainer en coach hebben enkelen vanuit
Etten-Leur hun weg naar het hogere niveau weten te vinden.
Elke vereniging heeft mensen nodig die de kar willen trekken. Mensen waar je (bijna)
altijd een beroep op kunt doen. De bijna 40-jarige geschiedenis van de club heeft er een
aantal gekend. Mensen die gedurende een langere periode op de voor- of achtergrond
hun hockeyclub een stevige duw en structuur hebben weten te geven. Mensen die
terecht tot Erelid of Lid van verdienste zijn benoemd. Daarnaast zijn er onnoemlijk veel
andere (stille) werkers.
Ereleden
Op de algemene ledenvergadering van 18 juni 1981 werd Job Schenk benoemd tot Erelid
van de hockeyclub, de eerste in de geschiedenis van de club, waarna Mieke Dillisse-van
Luxemborg (september 1983) en Jeannine Teunissen-Poelsma (oktober 1992) volgden.
Ereleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd, op voorstel van het
bestuur of tenminste vijf stemgerechtigde leden.
Leden van verdiensten
Het begon allemaal in april 1973 toen de oprichter van de club, Hans Noyen tijdens het
eerste lustrum tot Lid van Verdienste werd benoemd. Vervolgens kwamen Karin MouwenBartels (april 1975), Paul van Adrichem (april 1978), Jo van Nistelrooij (mei 1980), Henk
Knijff (mei 1980), Mimi Vogt-Spieksma (juni 1981), Henk Vos (september 1983), Cor
Dillisse (mei 1985), Piet-Hein Kaars Sijpesteijn (1987), Mary Loos-Koenraadt (mei 1988),
Leendert Vermeulen (mei 1989), Jan Jozen (juni 1991), Ben Teunissen (juni 1994),
Frank Luyten (juni 1998), Theo Lucas (april 2001), Pieter de Wal (juli 2003), Jan
Hendrickx (november 2003), Marianne Slot (december 2004), Pieter Kaars Sijpesteijn
(mei 2006), Hans Maathuis (maart 2008), Rom Janssen (juni 2008), Pia de Beer (juni
2008), Francis van de Ven (juni 2008), Peter van Gestel (juni 2008), Ad Dirven (juni
2008). Leden van Verdiensten worden benoemd door het bestuur.
Wie uitgebreider over de geschiedenis van de hockeyclub wil lezen, kan in ieder geval
terecht in het jubileumblad ‘Sportieve herinneringen’ dat in 1993 bij het 25-jarig bestaan
is samengesteld en gepubliceerd. In het blad wordt de clubgeschiedenis op vele manieren
belicht, ook door vele gastschrijvers. Het jubileumblad is momenteel nog steeds te
vinden in een aantal bibliotheekcollecties en archieven verspreid door het land, zoals in
de openbare bibliotheek van Etten-Leur. In het in 2008 te verschijnen boek 100 jaar
sportgeschiedenis in Etten-Leur zal ook een hoofdstuk opgenomen worden over de
Hockeyclub Etten-Leur.
Hans Bartels, juni 2008

