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Coachen, 
daar krijg ik 
een kick van!

Boost!
Hebben jullie ook zo genoten van de hockeyprestaties 
van de dames en heren van het Nederlands Elftal? Dit zal 
een boost geven aan de populariteit van hockey. 
En dat is mooi want ook Rapid heeft de afgelopen weken 
een boost gekregen. De bestaande velden zijn in korte tijd 
vervangen door watervelden en het nieuwe 3e veld ligt op 
ons te wachten. De bruggen voor de directe verbinding 
zijn bijna gereed. Hulde aan de aannemers, ambtenaren 
van de gemeente, Laurens en alle andere vrijwilligers die 
niet stil hebben gezeten deze zomer. De sponsorcommis-
sie heeft ook een boost gekregen en heeft veel nieuwe 
sponsors aangetrokken.

Groei!
Door de uitbreiding met een 3e veld kunnen we weer gaan 
groeien. De PR machine draait op volle toeren om uit te 
stralen dat nieuwe leden van harte welkom zijn. Uiteraard 
zijn jullie onze ambassadeurs! Dus ken je vriendjes, vrien-
dinnetjes of buren die graag willen hockeyen nodig ze dan 
uit om een keer mee te trainen. Voor de jeugd hebben we 
daar de Hockeyschool voor opgezet en voor de senioren 
traint er wekelijks een groep enthousiaste opstappers.

Opgeruimd staat netjes!
We zijn bij de aanpassingen van het complex veel rommel 
tegengekomen. Niet alleen zo’n 225 ballen maar ook veel 
flesjes, plastic etc. Alles is nu weer netjes, maar laten we 
het met zijn allen ook zo houden!
Denk bijvoorbeeld bij een volle prullenbak niet ‘dan zet-
ten we het er maar even naast’. De club is van ons alle-
maal en het is een kleine moeite om een andere vuilnis-
bak te zoeken of naar het clubhuis te lopen en vragen of 
je wellicht de vuilnisbak even kunt legen. 

Gezocht!
Zoals eigenlijk altijd en zeker aan het begin van het sei-
zoen zoeken we nieuwe vrijwilligers. Een club als Rapid 
draait op vrijwilligers. Uiteraard zijn we heel blij met alle 

Noa Blokland

Van uw reporter
Wie zijn toch die jonge enthousiaste meiden en jongens 
die onze jeugd traint en enthousiasmeert? Deze week 
spraken we met Noa Blokland. 
Noa is 17 jaar, speelt zelf al 9 jaar hockey en dit jaar in 
de A2. Vorig jaar begon ze met trainen & coachen van 
de MC5. Dat vond ze zo leuk dat ze dit jaar opnieuw een 
team traint & coacht ( de MC3), samen met haar zus Iza. 
Ze worden bijgestaan door 2 oudercoaches. Deze nemen 
vooral het werk er omheen op zich en zijn het aanspreek-
punt voor de ouders.
“Het is zo ontzettend leuk om te doen”, vertelt Noa. 
Vorig jaar was het best een pittige opdracht. In de MC5 
zaten verschillende meisjes die nieuw op Rapid waren en 
nog nooit gehockeyd hadden, daarnaast meisjes die al 
wel jaren hockeyen. Om daar een team van te maken en 
te zorgen dat het voor iedereen leuk blijft was best een 
zware opdracht. “Maar”, zegt Noa met een grote glim-
lach op haar gezicht, “als het dan lukt en je ziet dat alle 
meiden het super leuk hebben dan ben ik zó trots op ze 
en daar krijg ik dan een enorme kick van”. 
De hockeyschool brengt nu uitkomst bij startende jeugd-
spelers, zodat deze extra begeleid worden vanuit de club 
en dat is een fantastische ontwikkeling.

De combinatie van trainen & coachen vindt zij ook erg be-
langrijk. “Zo krijg je een goed beeld van het team en van 
de speelsters individueel en kan ik in mijn trainingen beter 
bepalen waar de focus zou moet liggen. Helemaal leuk 
om te zien is wanneer een speelster tijdens de wedstrijd 
een beweging toepast die jij ze hebt geleerd”.
Aan het begin van het hockeyjaar organiseert Noa een 
teambuildings weekend voor haar team, zodat alle mei-
den elkaar beter leren kennen én omdat het zo ontzet-
tend leuk is! Afgelopen jaar heeft ze in Giessenburg een 
survival georganiseerd met heel veel waterpret en te 
gekke activiteiten. Ongetwijfeld staat er voor dit jaar weer 
een verrassende teambuilding op stapel voor haar nieuwe 
team MC3, maar dat moet nog even geheim blijven.
Noa heel veel succes en plezier in het komende hockey-
seizoen en wat hebben de MC3 meiden een super leuke 
coach en trainer. Dat zit wel goed dit jaar!

Van de voorzitter
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 29  september  Bitjes happen op Rapid

   van 18.30 - 20.30 uur


