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Wat is uw betrokkenheid bij Rapid?
Een aantal jaar geleden wilde onze dochter opeens op hockey 
en ze stroomde in bij de E8-tallen. Onze jongste zoon was ook 
direct enthousiast en volgde zijn zus richting Rapid en zo hadden 
we opeens een oudste op voetbal en de andere twee kinderen 
op hockey. We rijden wat af naar de sportvelden, maar we zijn blij 
dat onze kinderen het zo fijn hebben bij een teamsport. Sporten 
binnen teamverband zorgt voor verbondenheid; je wint samen, 
maar verliest ook samen en het is gebleken dat veel vriendschap-
pen ontstaan binnen een teamsport. Zowel Jeroen van der Jagt 
(vader van onze kinderen en mede-eigenaar van Instituut Barto-
meus) als ikzelf hebben geen hockeyverleden, maar we zijn nu 
enthousiaste supporters! Bij de lagere teams hebben we ons bei-
den ingezet als coach en als teammanager. 
 
Hoe belangrijk is sport voor u?
Wij vinden sport een heel belangrijk onderdeel van de opvoe-
ding. Zeker met alle verleidingen van multimedia in het leven van 
een kind, zijn wij van mening dat sport een mooie tegenhanger 
is. Je bent actief bezig en zeker in een teamsport speelt het so-
ciale aspect een grote rol. Jeroen is al zijn hele leven zeer spor-
tief geweest. In eerste instantie als voetballer, maar door diverse 
blessures tegenwoordig actief als tennisser. Voetbal blijft echter 
in z’n bloed zitten en hij traint regelmatig het elftal van onze oud-
ste. Zelf heb ik jaren op dansen gezeten in allerlei vormen. Helaas 
heb ik nooit op een teamsport gezeten en dat vind ik achteraf 
een gemis. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat onze kinderen bij 
Rapid hockeyen en het zo naar hun zin hebben.

Wat zou hockeyvereniging Rapid voor uw bedrijf kunnen be-
tekenen?
Sport is zeer belangrijk, maar je ontkomt er niet aan dat school 
ook een belangrijk onderdeel is van een kinderleven. De balans 

tussen school en sport c.q. vrije tijd, is vaak wat lastig. Soms heeft 
een kind veel huiswerk, maar moet er ook getraind worden of 
loopt het vast bij een bepaald vak en geeft dit stress. Om die 
balans beter te vinden, gaan wij samenwerken met o.a. Rapid 
om ‘in house’ bijles en huiswerkbegeleiding te bieden. Instituut 
Bartolomeus is al 15 jaar de plek waar leerlingen deze begelei-
ding op maat kunnen krijgen. Begin van dit schooljaar ontstond 
het idee om samen te gaan werken met Rapid en dus om binnen 
de vereniging de mogelijkheid aan te gaan bieden voor bijles en 
huiswerkbegeleiding. Wij vinden het heel belangrijk dat het op 
een persoonlijke manier gebeurt en vooral inhoudelijk kwaliteit 
biedt. Wij werken op maat en in kleine groepjes, waarbij de leer-
vraag van het kind altijd centraal staat. We bieden hulp bij het 
plannen van het huiswerk, het ‘leren leren’, maar ook vakinhou-
delijke ondersteuning is mogelijk. Dit geldt voor leerlingen uit 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. 
 
Er is steeds meer een trend dat leerlingen na schooltijd op een 
nuttige manier worden opgevangen. Een voorbeeld hiervan is de 
sport BSO of een hockeyschool. Dit in combinatie met het maken 
van huiswerk of het krijgen van bijles binnen de sportclub zorgt 
voor een juiste balans tussen sport en school. De huiswerkstress 
thuis wordt verlaagd en de tijd na school is nuttig gevuld. Lo-
gistiek is het ook een voordeel om het op deze manier vorm te 
geven, want zowel de training als de huiswerkbegeleiding vindt 
plaats op dezelfde locatie. Jeroen van der Jagt zal de begelei-
ding gaan coördineren binnen Rapid. Ik zal aan de andere kant 
van Gorinchem hetzelfde gaan opzetten binnen GJS (de sport-
club van mijn oudste zoon).  

Wat maakt volgens jou het kunstgras zo groen bij Rapid?
Rapid is een zeer actieve vereniging met leerlingen van zowel het 
basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Wij hebben gemerkt 
dat veel ouders ons al hebben gevonden als het gaat om bege-
leiding van hun kind. Dit is een uitgelezen moment om te zien 
hoe we dit op een efficiëntere manier kunnen vormgeven.  De 
betrokkenheid is erg groot binnen Rapid en wij willen hierin de 
verbinding zoeken tussen sport en leren.

Raad je andere bedrijven aan om Rapid te sponsoren?
Jazeker! Rapid is een club met een groot ledenbestand uit de 
wijde omgeving. De betrokkenheid van zowel de ouders als de 
leerlingen is groot te noemen. Er worden regelmatig activiteiten 
gehouden, waarbij je als sponsor jezelf kunt profileren. Neem bij-
voorbeeld de interland tussen Nederland en Frankrijk. Wat een 
prachtig evenement was dat! Het was een genot om mee te ma-
ken en als betrokken ouder, kind of sponsor kon je een steentje 
bijdragen aan dit succes. Samen sta je sterk en dat zie je bij deze 
vereniging zeer zeker naar voren komen. 
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