
Van uw reporter
Zaterdagmiddag sprak ik na de gewonnen wedstrijd van 
meisjes B1 met de 16 jarige Linde. Ik wilde weten hoe het 
nu met haar gaat.
Zo’n 2 jaar geleden speelde ze met haar toenmalige team 
thuis tegen Zoetermeer. Tijdens de wedstrijd speelde 
de tegenstandster een bal hoog door het midden. Een 
ploeggenote wilde deze gevaarlijke bal wegtikken maar 
dat mislukte helaas. Met volle vaart knalde de bal frontaal 
in het gezicht van Linde. Bovenop haar neus en bovenlip. 
Ze raakte meteen knock-out. Grote paniek om haar heen. 
In de verte hoorde Linde toen stemmen om haar heen die 
riepen: “Er moet een ambulance komen, snel snel”. Ze 
had nog niet door dat het om haar ging. Pas op het mo-
ment dat ze “wakker” werd en bloed om haar heen zag, 
kwam een beetje het besef. Maar toen haar teamgenoot 
voorzichtig haar bitje uit haar mond haalde, en er heel 
veel bloed uit haar mond kwam, begreep ze echt dat de 
ambulance voor haar was bedoeld. 

Gelukkig liep er op de club een tandarts die haar advi-
seerde om -in plaats van de eerste hulp- met spoed naar 
een gespecialiseerde tandarts in Hardinxveld te gaan. 
Nog half in shock is Linde in de auto met haar moeder en 
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Wel of geen bitje?
2 andere ouders naar die tandarts gereden. Daar kreeg ze 
eerst flinke verdovingsspuiten en werd zichtbaar wat de 
schade was. Haar 4 voortanden waren naar achteren ge-
klapt en haar lip was gescheurd. Heel voorzichtig is men 
daar begonnen aan het hersteltraject, wat vele bezoeken 
aan tandarts en kaakchirurg betekende. Met speciale 
technieken zijn haar tanden bewerkt zodat ze gelukkig 
nog steeds haar eigen tanden heeft. Het traject loopt nog 
steeds.
Linde vertelde dat ze de eerst weken na de klap flink pijn 
heeft gehad. Gelukkig hebben de meiden uit haar team 
haar verwend met ijsjes en bezoekjes. Ook kreeg ze een 
kaart van het meisje die in eerste instantie 
de bal speelde. Dat meisje wilde niet 
meer hockeyen. 

Ik zei dat ik het stoer vond dat ze weer 
volop aan het hockeyen is. Hierop gaf 
ze aan dat er toch nog wel momenten 
zijn, bijvoorbeeld wanneer een bal hoog 
op haar afkomt, dat ze even de bibbers krijgt en er niet 
vol in gaat. Ik vroeg haar wat er gebeurd zou zijn als ze 
geen bitje in had gehad. “ Dan was ik waarschijnlijk alle 4 
mijn voortanden kwijtgeraakt”; zei Linde.

Op mijn vraag: “Wat zou je willen zeggen tegen de suf-
ferds die zowel bij trainen als bij de wedstrijd geen bitje 
dragen? Ze antwoordde me toen dat ze hun de foto’s van 
haar mond zou laten zien. Uw reporter heeft ze gezien, ik 
draag mijn bitje voortaan altijd tijdens hockey.
Ik bedankte haar voor haar verhaal, en kreeg een prach-
tige glimlach van Linde!

Linde Herrewijnen

Kent u de Club van 100 van Rapid?    

Nee? We geven graag een korte introductie. In 1996 is deze vereniging binnen Rapid opgericht met als doel gelden 
binnen te halen ten behoeve van de jeugd. Gewoon, om wat extra’s te doen voor 80% van onze leden. 
In de loop der jaren hebben we mooie dingen bekostigd, zoals de aanleg van de speeltuin, de recent aangeschafte 
touwen om stukken veld af te bakenen, picknick tafels te gebruiken bij de (jeugd-)toernooien, zaalhockeybalken en nog 
veel meer. Het ledenaantal van de club van honderd schommelt rond de honderd. Met meer dan 500 jeugdleden, stre-
ven we naar minimaal 150 leden. Zeker nu we aan de vooravond van een ongetwijfeld schitterend lustrumjaar staan met 
3 (!!!!!) nieuwe velden. En we de jarige vereniging graag een mooi cadeau voor de jeugd geven! Daarom: sluit u aan. 
Door een bedrag van 50 euro per jaar te doneren bent u al lid. Een maal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering 
waarin (door u) wordt besloten wat we voor de jeugd van Rapid willen aanschaffen. We zien uw aanmelding heel graag 
tegemoet!  Deze kunt u sturen aan boukjekruize@xs4ll.nl. Uiteraard krijgt u direct na ontvangst een bevestiging.                                

Namens het bestuur van de Club van 100, Ruud von Reth (voorzitter)



Bardienststress

De Rapid muis is niet langer naamloos! Heel 
veel Benjamins hadden prachtige tekeningen 
gemaakt en leuke namen bedacht. 
Maar er kan er maar één de winnaar zijn 
en dat is Puck de Ruiter, zij heeft een hele 
mooie naam bedacht voor onze grote mas-
cotte, ‘Rapini Rapido’! Veel benjamins had-
den prachtige tekeningen gemaakt en leuke 
namen bedacht. Rapini is reuze blij met zijn 
mooie naam en natuurlijk de mooie tekenin-
gen die nog altijd te bewonderen zijn in het 
clubhuis!

Nog niet zo lang geleden heb ik wat 
ondersteuning geboden aan de bar-
dienst, tenminste dat dacht ik. Het 
moment dat ik kwam helpen ging er 
plots een hoop mis. Het bonnetjes 
apparaat (de ‘bar terminologie’ is mij 
niet geheel eigen) deed het niet meer. 
Dat dacht ik zo te hebben opgelost 
maar dat viel flink tegen. Dus met een 
kladblok de ‘snack-administratie’ op 
orde geprobeerd te houden. Bij het 
afrekenen ging het ook een aantal 
keer mis, *betaalt u contant of met 
de pin, en ‘BAM’, nog voordat ik het 
antwoord had gehoord, was de ‘con-
tant’ knop al ingedrukt. Degene die 
moest afrekenen had natuurlijk geen 
los geld bij zich en dus….., lees vanaf 
het sterretje hierboven wat er toen 
gebeurde. Grandioze test om te kij-
ken hoe geduldig mensen zijn, ge-
heel terecht ging iemand zich flink ir-
riteren aan de situatie waar ik op dat 
moment de regie over had. 

Koffiebekers niet goed onder het kof-
fieapparaat plaatsen. De bestelling 4 
cappuccino, 3 koffie en 1 thee, bleek 
3 cappuccino 1 koffie en 4 thee. To-
taal niet logisch natuurlijk dus ik kon 
er ook niet heel veel aan doen. 
Een vraag voor de wedstrijdtafel tus-
sendoor, daar draai ik mijn hand  niet 
voor om. Na een intense studie te 
hebben gemaakt van de printjes, 
mocht ik tot de conclusie komen dat 
de wedstrijden op het miniveld daar 
niet op vermeld staan. Mocht dat nu 
toch wel het geval zijn, dan zou mij 
dat niets verbazen.  
Het was allemaal goed bedoeld. Ik 
wilde echt helpen, Laurens weet dat 
en waardeerde de hulp en de inzet, 
denk ik… 
Misschien moet het aantal bardien-
sten voor anderen worden verhoogd 
zodat ik zeker kan worden vrijge-
speeld. Ik neem aan dat Laurens er 
een administratie op na houdt waar-
in je ook een kruisje achter je naam 
kunt krijgen wanneer je meer schade 
aanricht dan goed doet tijdens zo’n 
dienst. Misschien krijg ik binnenkort 
een algeheel barverbod….

Word jij de ‘sportfotograaf’ van jouw team!!!
Zoals je mogelijk al hebt gezien probeert G.H.C. Rapid erg actief te zijn op 
Social Media. Dit doen wij om het gevoel van verbondenheid binnen de ver-
eniging te vergroten. Maar ook om mensen buiten onze vereniging te wijzen 
op de sportieve gezelligheid bij G.H.C. Rapid zodat we onze ‘Rapidgroep’ 
nog groter maken om onze wekelijkse sportvreugde mee te kunnen delen.  
Onder het mom van, ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’! Daarnaast is het ook 
ontzettend leuk om aan de hand van fotomateriaal en wedstrijdverslagen een 
logboek te maken van jullie sportjaar. Wij hopen jullie met bovenstaande vol-
doende te hebben geënthousiasmeerd om wat fotomateriaal te verzamelen 
en om eens een stukje te schrijven over een wedstrijd en dat vervolgens door 
te sturen naar pr.communicatie@rapidmills.nl Er zal dan gekeken worden wat 
er op de Social Media kanalen van G.H.C. Rapid en mogelijk ook in de krant 
zal worden gedeeld. Wij verheugen ons op het ontvangen van leuke sportver-
halen en foto’s van onze leden en hun teams.   

Over twee maanden is het seizoen alweer voorbij! En het voelt alsof we 
pas weer net zijn begonnen op het veld. De afsluitende weken van een 
seizoen zijn altijd druk en nu nog drukker. Komende zomer worden name-
lijk de nieuwe velden aangelegd! Dat betekent dat de selectietrainingen 
al tijdens het huidige seizoen gehouden moeten worden. Het is niet ide-
aal, maar voor deze ene keer moet het. De velden moeten namelijk bij 
het begin van het nieuwe seizoen wel klaar zijn, daarom willen wij, en de 
gemeente Gorinchem, dat met de aanleg van de nieuwe velden, zo snel 
mogelijk kan worden begonnen. Hoe eerder ze beginnen, hoe eerder ze 
klaar zijn, zo kunnen we hopelijk zo snel mogelijk op onze spiksplinter-
nieuwe velden spelen en trainen! 

De Technische Commissie draagt zorg voor die selectietrainingen en doet 
dat met grote zorg en respect voor ieder lid. Hierbij is het van belang dat 
ieder kind op zijn/haar eigen niveau speelt: plezier, sportieve prestatie en 
vriendschap voor al onze jeugdleden staat hierbij voorop. De lijncoördina-
toren zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de selectietrainingen. 
Zonder alle vrijwilligers in en rond de TC zouden we als Rapid niet kunnen!

Dit betekent dat je volgend jaar (deels) met een ander team speelt, dat is 
soms even wennen, maar het belangrijkste is dat je het ook volgend jaar 
weer plezier hebt. Volgend jaar is namelijk een feestelijk jaar: ons lustrum-
jaar! Een jaar dat we met zoveel mogelijk Rapidleden willen vieren. Dus 
weet jij nog vriendjes of vriendinnetjes die mee willen hockeyen of kijken 
hoe leuk onze club is? Neem ze mee komende tijd! 

Sportfotograaf

Technische Commissie

Rapini RapidoHOCKEYMOEDER


