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Wat is uw betrokkenheid bij Rapid?
Verrassend genoeg heeft mijn dochter op jonge 

leeftijd gekozen voor hockey. Ik heb erg hard gepro-

beerd om andere sporten te promoten, maar ze was 

heel duidelijk! Hockey is het helemaal! En het is een 

geweldige keuze geweest. Ik vind Rapid een leuke 

vereniging maar bovenal is hockey ook mijn favorie-

te teamsport geworden. Op dit moment fotografeer 

ik veel voor Rapid en heb ik mijn kennissenkring hier op 

een leuke manier kunnen uitbouwen. 

 Ik heb vier jaar gehockeyd toen ik op de ALO (acade-

mie voor lichamelijke opvoeding) zat. Lang geleden!! 

Dus dat is wat roestig geworden. Maar het snelle, vuri-

ge en tactische spel is zo gaaf om te zien! En niet alleen 

op tv. Ook onze meiden (en natuurlijk jongens) kunnen 

er wat van! 

Hoe belangrijk is sport voor u?
Ik heb toen ik jong was heel veel aan sport gedaan. 

Veelal op wedstrijdniveau. En nog altijd sport ik graag! 

Dat hoort echt bij mijn leven.

Wat zou hockeyvereniging Rapid voor je bedrijf 
kunnen betekenen?
Rapid is een vereniging met aardig wat leden en ou-

ders van leden. Allemaal met een eigen achtergrond en 

expertise.  In ieder geval leuk om de diverse gesprek-

ken die je met iedereen hebt. En deze sponsormoge-

lijkheid biedt mij de kans om nog wat meer gezien te 

worden in hetgeen ik doe. Je weet nooit waar dat  toe 

kan leiden!

Wat maakt volgens jou het kunstgras zo groen bij 
Rapid?
Kijk alleen al naar de uitwedstrijden waar de ouders in 

grote getalen hun kinderen staan aan te moedigen, 

maar het vooral gezellig hebben met elkaar. Dus een 

hoop leuke mensen die bereid zijn hun handen uit de 

mouwen te steken. 

Raad je andere bedrijven aan om Rapid te sponsoren?
Ja! Afgelopen zaterdag had ik nog een leuk gesprek 

met de tegenpartij…per ongeluk…ik dacht dat het de 

ouders van mijn dochters nieuwe teamgenootjes wa-

ren. Een leuk gesprek, waar de oprechte verwondering 

en waardering over onze nieuwe velden het onderwerp 

was. Hoe wij als club twee nieuwe watervelden én nog 

een zandveld konden aanleggen waar zij slechts geld 

hadden voor 1 nieuw zandveld. Rapid is in deze omge-

ving een relatief grote club die actief zoekt naar spon-

sormogelijkheden en dit ook enorm waardeert. Daar-

naast word je als sponsor op een leuke manier bij de 

club betrokken!
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