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Een prachtig kerstcadeau voor G.H.C. Rapid, Stigterstaal is onze nieuwe grote 
sponsor. Per direct zal het veld over de bruggetjes een nieuwe naam krijgen, 
namelijk het ‘Stigterstaalveld’!
Met de wortels in Gorinchem, opereert Stigterstaal voornamelijk internatio-
naal. Stigterstaal mag zich, met ruim 50.000 ton staal op voorraad, één van 
dé staalleveranciers ter wereld noemen. De ontvangst is erg hartelijk bij Stig-
terstaal en je proeft direct de klantgerichtheid en no-nonsens mentaliteit bij 
binnenkomst,  waar je als scheepsbouwer, reparatiewerf of offshore fabricator 
de benodigde staalproducten kunt vinden. Na een kijkje te hebben mogen 
nemen in de gigantische opslag, weet ik dat we niet voor een ‘huis, tuin en 
keuken’ stalen latei bij Stigterstaal moeten aankloppen.  
Mogelijk is niet iedereen zich ervan bewust maar Stigterstaal is een bedrijf 
waar we als Gorinchem maar ook als Nederland heel trots op mogen zijn. 
Met zestig, zeer toegewijde en voornamelijk uit Gorinchem afkomstige werk-
nemers wil Stigterstaal iets terugdoen aan de directe leefomgeving van haar 
werknemers. Hiervoor hebben ze het sponsoren van onze hockeyvereniging 
G.H.C. Rapid gekozen.  

Maar waarom G.H.C. Rapid? Dit ter nagedachtenis van Peter Smaal. In 2010 
overleed Peter Smaal, de toenmalig algemeen directeur van Stigterstaal. Hij 
was de echtgenoot van Petra en vader van Stijn en Friso. Petra heeft zich ja-
renlang ingezet voor onze hockeyvereniging bij de sponsorcommissie, Stijn en 
Friso kon je vinden op het hockeyveld. 
Op het Stigterstaalveld worden wij vanaf nu gesteund door zo’n sterke sup-
porter en zal ons motto nog meer kracht krijgen; ‘winnaars zijn niet de mensen 
die nooit falen, maar de mensen die nooit opgeven’.  
Namens alle Rapidleden en onze trouwe supporters, wensen wij Stigterstaal  
hele fijne feestdagen en verheugen wij ons op het ontmoeten van de Stigter-
staal medewerkers op onze gezellige vereniging. 

Beste leden,

De feestdagen staan weer voor de deur. 
Een moment om terug te kijken, maar 
vooral weer vooruit te kijken en plannen 
te maken voor het nieuwe jaar.

Springlevend
85 jaar geleden, op 14 februari 1933,  is 
G.H.C. Rapid opgericht. Na 85 jaar nog 
steeds een club die ‘springlevend’ is. Een 
beter thema had de lustrumcommissie 
niet kunnen bedenken. Komende maan-
den staan er nog tal van lustrumactivitei-
ten op het programma. Op 18 februari 
vindt de traditionele autorally plaats met 
aansluitend een receptie. Verder staan alle 
activiteiten op de website en app vermeld.

2018 staat, naast het lustrum, in het te-
ken van het verbeteren van de technische 
prestaties en het onderling plezier bin-
nen de teams. Daarnaast wordt de laat-
ste hand gelegd aan de plannen voor de 
verbouwing van het clubhuis. Zodra we 
daar meer over weten dan zullen we deze 
presenteren in het clubhuis. 
De beperkte zaalcapaciteit binnen de Ge-
meente Gorinchem zorgt ieder jaar weer 
voor een enorme puzzel voor de TC. We 
hebben daarom als bestuur besloten om 
uit te zoeken of we niet middels een tent 
op het miniveld tijdens de wintermaanden 
dit probleem kunnen ondervangen. Op 
die manier ontstaat er ook meer saamho-
righeid tussen de teams en leden tijdens 
de lange winterperiode. 

Groei!
Om deze ambities waar te kunnen maken 
moeten we wel groeien in leden. Niet 
direct naar 1100, maar met name bij de 
jongste jeugd blijft de groei sterk achter 
dit jaar. De funkey trainingen starten weer 
in maart. De hockeyschool heeft voldoen-
de capaciteit. Kunnen we op jullie reke-
nen om nieuwe leden te werven? 

Gezellige feestdagen gewenst!
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