
Van uw reporter
Met Pasen wordt traditioneel het familietoernooi georga-
niseerd, de winnaar van het toernooi wint de felbegeerde 
Piet Dijksma-trofee. Maar hoe komt deze trofee aan zijn 
naam?

Jaren geleden, toen Rapid nog aan de Arkelse dijk zat 
was er een groep actieve vrijwilligers belast met het reilen 
en zeilen van de club en een van hen was Piet Dijksma. 
Piet Dijksma was hoofd van onder andere de technische 
commissie. 
Wat deed een technische commissie in die tijd, we praten 
nu over begin jaren 70?
Het controleren en onderhouden van de grasvelden was 
een van de taken. Aangezien toen de wedstrijden nog 
op gras werden gespeeld was het op zaterdagmorgen 
nog wel eens de vraag of er na een fikse regenbui wel of 
niet competitie gespeeld kon worden. Het hoofd techni-
sche zaken had zo z’n eigen wijze om dit vast stellen. Zo 
was hij in staat, aan de stand van het water op het balkon 
thuis vast te stellen of er wel of niet gespeeld kon worden. 
Dit leverde soms wel wat discussie op in huize Dijksma, 
waarna de zoons (met 3 man sterk, goed voor aardig wat 
tegen gas), met man en macht eigenhandig de drainage 
voor hun rekening namen. Met een riek prikten zij gaten 
in de grasmat in de hoop dat het water wegliep, om het 
veld toch nog bespeelbaar te maken.
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Piet Dijksma stuurde ook de zogenaamde kalkploeg aan. 
Deze bestond uit een gemêleerd gezelschap van jong 
en oud, elke week zorgden zij er voor  dat de velden er 
met strakke mooie lijnen en cirkels tip top uit zagen. Ook 
moest op zaterdag de kachel opgestookt worden, de bar 
bijgevuld en de netten van de doelen gespannen. Kortom 
voordat de wedstrijden begonnen was er al aardig wat 
werk verzet door de technische commissie. Gelukkig kon 
je in die tijd nog een jeugdlid paaien om de kleedkamers 
te vegen voor een zakje chips, vele handen maakten licht 
werk.
Piet Dijksma had naast al dit vrijwilligers werk nog tijd over 
om met z’n commissie een tribune in elkaar te knutselen 
en niet onbelangrijk zijn jongens te coachen. Piet Dijksma 
is naast zijn werkzaamheden in de technische commissie 
ook nog jaren voorzitter van Rapid geweest. 
Toen hij in september 1997, zeer plotseling overleed 
verloor de hechte hockeyfamilie club een dierbaar lid en 
ontstond het idee om als eerbetoon zijn naam aan het 
familietoernooi te verbinden. Vandaar : de Dijksma-trofee
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Van de voorzitter
Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

Beste leden en ouders van leden,

De winter ligt inmiddels achter ons, iedereen is weer te-
rug van vakantie en de 2e helft van het seizoen staat voor 
de deur. Dit betekent dat de lente ook weer in aantocht 
is en het op momenten weer genieten is langs de lijn in 
het zonnetje.
De afgelopen winter hebben de vele vrijwilligers van 
Rapid plannen gemaakt voor de toekomst van Rapid.               
Binnenkort horen jullie daar meer over. Binnen het bestuur 

zijn we erg blij met een nieuw geluid! Cindy Ebben ver-
sterkt het team en zal zich met name gaan bezighouden 
met de interne en externe communicatie. Krino Kil gaat 
verschillende (wervings) acties en jeugdevenementen co-
ordineren. Dit alles moet gaan bijdragen aan de groei van 
Rapid. Voor de groei van Rapid zijn we ook afhankelijk van 
jullie. Neem vriendjes mee naar Rapid en laat ze kennis-
maken via de hockeyschool. Nodig je buren uit voor een 
training bij de opstappers of een seniorenteam.
We wensen jullie veel hockeyplezier.

Sportieve groet, Jeroen Coers

Zaal-
kampioenen 

MA1, MB2 en MC2

Gefeliciteerd!



Gezocht, hockeymoeder, -vader, -ver-
zorger, -oma, -opa!!! Er is een tijd van 
komen en er is een tijd van gaan. Nu 
ga ik niet weg maar ik stap uit de 
rol van ‘hockeymoeder die columns 
schrijft’. Ik blijf natuurlijk een hockey-
moeder. Met mij vele anderen want 
laten we eerlijk zijn, op de vereniging 
kun je over de hockeyhoofden lopen. 
De vraag is of een van die hoofden 
zich aangesproken voelt om de nieu-
we ‘hockeymoeder, -vader, -verzorger 
die columns schrijft’ te worden. Je 
schrijft dan drie columns per buiten-
seizoen waarin je al jouw creativiteit 
kwijt kunt, zo lang het maar een iet-
sie pietsie hockey gerelateerd is. Wij 
zouden het geweldig vinden wanneer 
het stormloopt op de nieuwsbrief-
redactie en daarom mag iedereen 
zich melden die het leuk lijkt om dit 
stokje over te nemen. Je kunt een 
mailtje sturen naar pr.communicatie@
rapidmills.nl maar bellen kan ook naar                       
06 28121433

Op 14 februari 2018 bestaat Rapid 85 jaar en daar zullen wij uitgebreid, meer-
dere malen, met elkaar bij stil staan gedurende het seizoen 2017-2018!
De Lustrumcommissie is nagenoeg ingevuld en wij staan dan ook te springen 
om te beginnen aan dit leuke jaar vol Rapid gevoel: Frans Looijen, Cees Blan-
kevoort, Judith van der Sande, Merel van Rooij, Tim Harreman, Annemarie 
Wijnen en nog iemand (op dit moment nog niet zeker).
De grote lijnen van activiteiten hebben wij in kaart. Voor alle leden (van jong tot 
oud), ouders van leden en oud-leden worden leuke festiviteiten georganiseerd. 
Het thema zullen wij onthullen tijdens het openingsfestival, maar zet in ieder 
geval de volgende data in de agenda:

2 september 2017 Openingsfestival – opening velden en lustrumjaar
8 oktober 2017  Jeugdgames (t/m C jeugd)
4 november 2017 Bonte Avond (B+A jeugd en senioren)
22 december 2017  Lustrum Ijshockey 
18 februari 2018 Autorally + Receptie 
2 april 2018  Familiehockeytoernooi
14 april 2018  Lustrumgames (B+A jeugd en senioren)
16 juni 2018  Eindfeest
??   Wedstrijd van het NL elftal

Dit is nog niet alles, er wordt nagedacht over nog meer leuke activiteiten! 
Sta je ook te springen om iets bij te dragen of te organiseren? 
Spreek ons aan of stuur een mailtje naar 
lustrum@rapidmills.nl.

VacatureVan de lustrumcommissie

 

7 april Jongste Jeugd Disco (incl. eten) 
17 april Familietoernooi
26 april De Ridder Hockeykamp
13 mei A,B,C Feest (incl. eten)

20 maart Scheidsrechtersexamen
26 maart Ontbijttoernooi D-jeugd
29 maart Schoolhockey toernooi
7 april Schoolhockeycompetitie

ACTIVITEITEN KALENDER

Vanaf de herfstvakantie is Rapid ge- start met de Hockeyschool. Wanneer 
een kind start als nieuw lid bij Rapid en valt in de leeftijdscategorie F t/m A, 
dan begint zijn/haar hockeycarrière bij de Rapid Hockeyschool.
Met de Hockeyschool trainen we één uur per week en krijgt men alle basisvaardigheden 
en de eerste regels van het hockeyen aange- leerd. Zo krijgt iedereen de tijd om te leren in 
zijn/haar eigen tempo. Wanneer er in een van de reguliere teams een plek beschikbaar komt, wordt er gekeken 
wie er klaar is om door te stromen. Met alles dat er geleerd wordt in de Hockeyschool maakt men een fijne 
start in het nieuwe team. Door te trainen in de Hockeyschool krijgen de kinderen bovendien de tijd om te zien 
of het hockeyen bevalt. Het trainingsseizoen van de Hockeyschool op het veld buiten loopt van september t/m 
november en van maart t/m mei. We trainen dan op maandag van 18.00 - 19.00 uur op het miniveld.
Tijdens de wintermaanden, december t/m februari, trainen we in de gymzaal van het Omnia College aan de W. 
de Vries Robbeweg 27 in Gorinchem. De jongste kinderen trainen van 18.00 - 19.00 uur, de oudere kinderen 
van 19.00 - 20.00 uur. 
De contributie bedraagt € 15 per maand en het lidmaatschap is per maand schriftelijk opzegbaar. We zijn erg 
blij met de grote belangstelling voor de Hockeyschool. Inmiddels trainen we met 20 kinderen, kinderen die 
anders op de wachtlijst hadden gestaan! Met de start van de tweede seizoenshelft op het veld stromen er 6 
kinderen uit de Hockeyschool door naar een team. Eén jongen is klaar voor een volgende uitdaging en gaat als 
trainingslid mee doen bij een van de juniorenteams. Drie meisjes en twee jongens vormen vanaf maart samen 
met de kinderen uit het Mix F-team, twee nieuwe F-teams.
Rob is binnen de Hockeyschool verantwoordelijk voor het technische gedeelte. Hij bedenkt en voert de trai-
ningen uit. Judith is aanwezig als assistent op het veld en is daarnaast de coördinator van de Hockeyschool. 
Zij onderhoudt het contact met de ouders, ledenadministratie en Technische Commissie. Interesse? hockey-
school@rapidmills.nl


