RAPID

NIEUWSBRIEF
‘HOCKEY MET MEREL’

Van de voorzitter
Kunnen we weer op jullie rekenen?
In de periode voor 2016 hebben we
als Rapid laten zien dat we met elkaar
veel voor elkaar kunnen krijgen. Mede
dankzij alle acties, inzamelingen en
giften beschikken we nu over een
prachtig complex met 3 nieuwe velden waarvan 2 watervelden wat toch
echt vrij uniek is voor ons ledenaantal.

Van onze verslaggever
Bibberend van de eerste herfstkou sprak uw reporter met Merel van Rooij. De
kou kwam omdat ik voorafgaand aan het interview naar een team keek dat
sinds dit jaar bestaat: Dames Jong. Normaal verdwijnen deze dames bij Rapid
om te gaan studeren buiten Gorkum, maar omdat Merel dit team ging coachen
en trainen besloten veel meiden om bij te club te blijven. Met coach Merel
wonnen ze de wedstrijd vandaag met 7-2 en staan ze op een onverslaanbare
plek in de competitie.
Naast Dames Jong traint en coacht ze ook nog MC1. Met MC1 spelen ze subtop, en heeft ze ambities voor een hogere klasse. Zelf speelt ze in Dames 1.
En als of dat niet genoeg is zat ze in de feestcommissie en is ze coördinator
trainingen in de TC.
Naast haar studie tot docent maatschappijleer is ze minimaal 9 uur per week
met hockey bezig.
Waarom dan? Wat is er zo leuk aan dat hockey? Ik hou van het spelletje antwoord Merel. Sneller dan voetbal bijvoorbeeld, lekker hard, lekker met het balletje bezig en vooral heel veel plezier. Super gezellige sport, maar ook prestaties leveren.
Bijna kampioen geworden met MA1 vorig jaar in de 1e klasse , gepromoveerd
met dames 1, subtop met MC1. Als speelster hoeft ze niet perse meer te bereiken, maar wil wel graag een stijgende lijn houden met de teams die ze coacht.
Op de vraag wat er mag verdwijnen bij Rapid zegt ze dat heel fijn zou zijn als

ACTIVITEITEN KALENDER
24 nov

Sinterklaas - aanvang 10.30 uur
IJshockey

22 dec

Santa Run

5-6 jan

Sloopweekend clubhuis

Om alle plannen binnen de begroting
te realiseren hebben we nogmaals jullie hulp nodig. In het clubhuis en via
de mail wordt bekend gemaakt wat
we nog zoeken en waar jullie bij kunnen helpen. Zo bestaat er nu de kans
om als team je eigen tafel te realiseren, een boom te planten met het
hele gezin, een bank op het nieuwe
terras te plaatsen etc.etc.
Het weekend van 5 en 6 januari gaan
we starten met slopen. De seniorenteams staan al in de startblokken maar
we dagen ook graag de ouders van
jeugdteams uit om te komen helpen.
Een gezellige teambuilding voor de
ouders van JC1 en MC1?
We rekenen op jullie!
Sportieve groet,

Voor de funkey, benjamins en alle F-jes!
14 dec

Nu staan we aan de vooravond om
de volgende stap te gaan zetten. We
gaan het clubhuis aanpassen aan de
huidige tijd. In deze nieuwsbrief presenteert de verbouwcommissie nogmaals haar plannen welke al eerder
zijn goedgekeurd tijdens de BALV in
april 2018.

Jeroen Coers
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het gezeur, gedoe en geklaag weg zou blijven. Bijvoorbeeld; ouders die de prestatiedruk op hun kinderen leggen. Daarmee verpesten ze de sfeer in het team (dus ook
voor hun eigen kind). De ervaring leert dat kinderen niet
beter worden als zij onder deze druk staan. Alles moet
altijd beter, maar soms lukt dat niet, accepteer eens wat
meer.
Op de vraag welke wens ze voor Rapid heeft, geeft ze er
drie.
Een wens voor Rapid is dat ze 3 x per week met de selectieteams wil trainen. Het zou heel gaaf zijn als dat ooit
werkelijkheid wordt. De andere wens is: “meer materiaal
om mee te trainen”, bijvoorbeeld loopladders, een doelschiet-trainingsdoek, fieldmarkers, horden, slalomstok-

‘CLINIC’

ken, reactiegordel en een sleeptafel om de techniek verder bij te kunnen schaven. Het is erg droevig gesteld met
het materiaal op veld 3, slechts 1 uitklapdoeltje. Wellicht
is er een handige ouder die alvast een sleeptafel voor Merel kan maken :-)
Daarnaast heeft ze een grote wens, want ze heeft last
van dat er slecht wordt gecommuniceerd op de club, en
dit leidt tot gedoe. Daar wil ze vanaf. Gelukkig gaat het
goed binnen de TC, er worden flinke stappen gezet. Het
draait goed, vooral Stef de Bont krijgt een compliment
van Merel. En Merel krijgt een compliment van uw reporter, een enthousiaste teamplayer die prestatie en plezier
voor meerdere teams op een fantastische manier weet te
combineren. Succes Merel!
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In de herfstvakantie was het zover, twee dagen hockey clinic georganiseerd door Rapid voor onze jeugd. Op de woensdag kreeg eerst de jongste jeugd de kans om hun hockeytechnieken bij te schaven door middel van verschillende
uitdagende oefeningen en specialisaties. Deze dag werd afgesloten met een fantastische eindpartij. De B en C jeugd
mocht een dag later aan de slag, er werd met evenveel enthousiasme geoefend op zowel techniek als tactiek en ook
deze dag werd afgesloten met een spannende pot. Op beide dagen kwam het Rapid DNA goed naar voren, namelijk
plezier in combinatie met prestatie. De clinics werden georganiseerd door een enthousiast team, Jette Biemans, Koen
Carbaat, Romy Harreman, Merel van Rooy en Marjan de Ridder en mogelijk gemaakt door de inzet van diverse al even
enthousiaste jeugdtrainers, top!
Navolgend op dit succesvolle sportieve evenement zullen we in de 1e week van het nieuwe jaar een 2de clinic organiseren, maar dan in de zaal, nadere informatie hierover volgt.

Loop je mee?
Op zaterdag 22 december organiseert Rotaryclub
Gorinchem weer de traditionele Santa Run. Ook dit
jaar kunnen wij weer extra geld verdienen voor Rapid.
We zijn bezig om de speeltuin te vervangen zodat de
allerkleinsten weer extra plezier kunnen beleven op
Rapid. Helpen jullie mee met je team?
Schrijf je nu in met je team via de Lisa app of via
de website. Het team wat het meeste geld ophaalt
(neem je hele familie mee!) voor Rapid krijgt na de
verbouwing een pannenkoekenavond aangeboden
in de nieuwe vuurkamer in het clubhuis. Het bestuur
zal de pannenkoeken persoonlijk bakken!
We rekenen op jullie!
Groet, De pannenkoekenbakkers van Rapid

‘IJSHOCKEY’
Vrijdag 14 December vind het Rapid IJshockey-event
plaats op de ijsbaan van het Gorcums Winterfestijn https://www.gorcumswinterfestijn.nl
Binnenkort kunnen jullie hier meer nieuws over verwachten, zet deze avond alvast in je agenda waarbij we al wel
kunnen aankondigen dat het event plaats start tussen
18.30-19.00 uur en zal eindigen 23.00 uur
Het Rapid IJshockey-event is gratis en binnenkort is het
mogelijk je aan te melden via de Rapid App of Team LISA,
we houden je hiervan op de hoogte!
Jeroen Romijn - ijshockey@rapidmills.nl

‘VERBOUWING CLUBHUIS RAPID’
winterstop 2018/2019

Schetsen
In de zomer van 2017 werden twee nieuwe waterkunstgrasvelden aangelegd. Fantastisch natuurlijk, hier hadden we jaren
op gewacht! Maar ineens zag je ook alles wat oud en versleten was op de club. Begin 2017 besloot een groepje mensen om
te gaan schetsen - letterlijk en figuurlijk - wat er beter zou kunnen. Er was lekkage, de wc’s waren verouderd, de akoestiek
in het clubhuis een ramp, die kleine ruitjes om gek van te worden als je naar buiten keek, een sombere luifel, fietsen overal,
het meubilair viel uit elkaar, het terras was te klein, het speeltuintje gevaarlijk en er mochten best wat bomen en planten bij
rond de velden en het clubhuis. De lijst werd langer, de bouwcommissie groter, de schetsen mooier en realistischer.
Thuis bij Rapid
Met de gemeente werd samengewerkt om een plan voor het terrein rond de velden te maken, een architect tekende de
verbouwing van het clubhuis. Ook werd er driftig gerekend. We zijn tenslotte een vereniging en het geld in kas is van de
leden. Na gedegen onderzoek werd besloten door te gaan met het plan om te gaan verbouwen.
Door de nieuwe velden, de komende verbouwing en hernieuwde aanleg van het terrein maakt Rapid de weg vrij voor de
toekomst. Door zorgvuldig herstel en verbetering van clubhuis en buitenruimte, kan de vereniging er weer lange tijd tegen.
Van veteranen tot funkykeutels en van middelbare-schooljeugd tot bezoekende teams, zij vinden het allemaal fijn om op
Rapid te zijn. Deze hockeyclub, zo vol van leven, van plezier en ook van leren verliezen en omgaan met tegenslag, brengt
speelplezier, geluk en vriendschap voor velen. Thuis bij Rapid!
WAT GAAT ER GEBEUREN?
Aanzicht clubhuis
Vanaf het parkeerterrein zie je straks de vlaggen vrolijk wapperen langs de slootkant en kun je zo het clubhuis in kijken. De heggen voor de gevel worden weggehaald en op de muur hangt nog steeds het grote Rapidlogo. De kunststof
puien worden vervangen door aluminium puien zonder roedeverdeling. Meer
licht, meer warmte en beter zicht. De kozijnen worden antraciet, de muren van
het clubhuis zandkleurig.
Aan de kant van het terras kunnen de schuifdeuren straks helemaal open, waardoor binnen en buiten in elkaar overlopen. De bestaande luifel maakt plaats
voor een luifel van hout die ‘omhoogkijkt’. Meer licht zal het clubhuis binnenstromen en van binnenuit naar een wedstrijd kijken wordt gemakkelijker.
Entreeplein
Langs de sloot komt een grotere fietsenstalling met hagen omzoomd. Hier kunnen straks alle fietsen staan, waardoor het
entreeplein minder rommelig en beter toegankelijk wordt. Het plein wordt opnieuw bestraat, asfalt wordt verwijderd, net
als de hagen voor het clubhuis. Er komt een border met vaste planten en midden op het plein een zitelement met een
kersenboom als ontmoetingsplek. Waar mogelijk worden bestaande materialen hergebruikt, zoals trottoirtegels.
Groen
Langs de velden blijven brede stroken gras beschikbaar voor spelen, tentjes bij toernooien en bomen. Langs de slootkant
wordt een rij knotwilgen geplant en aan de noordkant komen een paar forse solitairen als zomereik en rode beuk. Hekken
worden met groen en bloeiende klimmers bedekt zodat Rapid ook waardevol is voor bijen en vogels.
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Terras
Bij de entree wordt het verhoogde terras vergroot. Het muurtje rondom wordt vervangen
door betonnen traptreden, zo ontstaat een tribune. Langs de hellingbaan worden betonnen
zitelementen geplaatst. Dakplatanen zorgen voor
schaduw en groen en er komt een watertappunt.
Vanaf het terras zijn de spelende kinderen bij het
nieuwe speeltuintje goed te zien.
Toiletten en entree
Beide toiletruimtes worden vernieuwd. Er komen
nieuwe potten, wastafels, lampen, tegels, vloeren en sanitairwanden. Spiegels en handendrogers worden opnieuw gebruikt.
In de entree vind je een fotowand met historische beelden van Rapid; een plek voor de namen van sponsoren; lockers
voor telefoon en portemonnee; een kapstok en een monitor waarop te zien is op welk veld je speelt. Ook huishoudelijke
mededelingen en aankondigingen van feestjes, bitjes happen en de komst van Sinterklaas komen hierop voorbij rollen.
Binnen
In het clubhuis worden de vloer en de lampen vervangen, krijgt de kap een schilderbeurt en zullen grote lampen in de nok
mooi licht en een betere akoestiek brengen. Stoer nieuw meubilair kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Waar nu
het bestuur vergadert en drie aparte kamers zijn, komt straks één grote ruimte, de Vuurkamer. Hier kan een teambespreking plaatsvinden, vergaderd worden en kunnen opa en oma op zaterdag rustig een kop koffie drinken. Twee schuifdeuren
zorgen voor een scheiding tussen deze ruimte en het clubhuis. Indien nodig. Er komt een haard met luie hangbanken, een
doos met Donald Ducks en ook herinneringen uit een sportief hockeyverleden in de vorm van bekers, vaantjes en borden
krijgen hier een mooie plek.

Planning
Op dit moment is onze aanvraag voor borgstelling in behandeling bij de gemeente. Dit duurt iets langer dan gepland
maar de reacties zijn positief. De winter is de ideale periode voor Rapid om het clubhuis te verbouwen dus gaan we alvast
starten met het sloopweekend op 5 en 6 januari. Seniorenteams en A-teams is gevraagd te helpen met slopen, opruimen,
puin afvoeren en voorbereiden voor de bouwer. Tijdens de winterstop gaat bouwbedrijf Stout aan de slag en in het vroege
voorjaar richt de gemeente het terrein in met groen. Als laatste is de aanleg van het plein voor het clubhuis aan de beurt.
Voordat de wedstrijden weer beginnen half maart, moet alles klaar zijn.
Contact
Heb je vragen of goede ideeën? Wil je helpen, kom je slopen of wil je financieel bijdragen? Graag! Spreek iemand aan!
Bouwcommissie: Inge Burg, Robert Doeser, Filip Knoef, Ronald Kort, Anne Marie van Nieuwstadt & Saskia Voest.

Sponsorcommissie: Edwin Aerts, Jeroen Coers, Frank den Hollander, Filip Knoef, Pieter Mens & Jeroen Romijn.
Of stuur een mailtje naar verbouwing@rapidmills.nl

