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Uw Rapid reporter heeft het dit keer buiten de club gezocht en de nieuwe bur-
gemeester van ons mooie Gorinchem geïnterviewd. Voorgaande burgemees-
ters hockeyden, dus die konden we eenvoudig bevragen in de derde helft. Bij 
burgermeester Melissant is dat even niet mogelijk. Ze heeft wel altijd gesport, 
vroeger reed ze paard en voetbalde. Later een beetje gejudood en gekorfbald, 
maar tegenwoordig is ze meer van de bodypump. Ze vindt sport heel belang-
rijk, het brengt dynamiek in de samenleving. Kijk maar eens wat er gebeurt 
als Nederland wint, dan zijn we allemaal enthousiast. Gemiddeld genomen is 
sport gezond, bewegen is goed, het geeft je een gevoel van geluk. Op de 
vraag wat ze vindt van de aanstaande interland Nederland-Frankrijk op Rapid 
antwoordt ze enthousiast; “Mijn hart maakte een sprongetje toen ik hoorde dat 
deze wedstrijden naar Gorinchem kwamen. Het maakt me trots op Gorinchem 
en op de club. Hieruit blijkt dat Rapid goede sportfaciliteiten heeft, het is een 
compliment aan ons allen. Het zet Gorcum op de kaart.”
Op mijn vraag of ze nog een tip voor ons heeft reageert ze met: “Blijf vooral 
sporten en bewegen. Er zijn vele redenen te verzinnen om te stoppen, maar 
doe het niet! Zitten is het nieuwe roken, daar wordt niemand blij van.”
En burgemeester, gaat u misschien in de toekomst toch nog bij ons hockeyen?  
Nee, ik niet hoor, lacht de burgemeester, maar mijn twaalfjarige dochter Emma 
wordt na de zomer zeker lid van Rapid.  Dan komt er mogelijk toch nog de kans 
op een praatje in de derde helft……

Rapid gastheer voor de Rabo Super Serie 2018 14 en 15 juni

Het is zondagmorgen 05.30 uur wanneer ik Boukje Kruize spreek tijdens de 
Rapid Lustrum - 24 uurs wedstrijd. Toch enigszins benieuwd,  hoe het zo geko-
men is dat onze hockeyclub gastheer mag zijn voor 2 interlandwedstrijden ter 
voorbereiding op de Rabo Hockey Champions Trophy 2018.  
Oud Rapid voorzitter Boukje Kruize is indertijd de initiatiefnemer geweest. Ze 
vertelt dat het eigenlijk 5 jaar geleden is, tijdens de organisatie van het vorige 
Rapid Lustrum , dat de eerste stappen hiervoor gezet zijn. Zij heeft toen con-
tact gehad met de toenmalige coach van het Nederlands heren team, Paul van 
As, en Max Caldas, coach van de Nederlandse dames, over de mogelijkheden 
van een internationale ‘felicitatie’ wedstrijd op Rapid. Echter door het ontbre-
ken van een waterveld was deze, oh zo leuk bedachte jubileum uitnodiging 
geen optie. Maar er werd een belofte gedaan, dat wanneer Rapid over een 
waterveld zou beschikken er mogelijk een Interland feestje op Rapid gebouwd 
zou kunnen worden. Deze belofte heeft Boukje in de afgelopen jaren gebruikt 
om regelmatig te lobbyen bij de diverse betrokkenen. Voor het gastheerschap 
van deze Rabo Super serie waren ongeveer 35 hockeyverenigingen in de race 
en het is dus best bijzonder dat het gelukt is om deze (oefen) interlandwedstrij-
den naar Rapid te halen. 

Naast de lobby van Boukje, onze ei-
gen enthousiaste voorzitter Jeroen, 
alle KNHB vragenlijsten en een divers 
pakket aan eisen, was het een prettige 
bijkomstigheid dat de verantwoorde-
lijke contactpersoon binnen de KNHB 
een goede vriend bleek te zijn van lus-
trumcommissie lid Annemarie Wijnen, 
wat uiteindelijk alles samen gebracht 
heeft tot een definitieve GO voor Rapid. 
Achter de schermen wordt er al ge-
ruime tijd heel hard gewerkt om alles 
voor te bereiden voor dit fantastische 
evenement. We zullen onze vereni-
ging niet meer herkennen tijdens de 
Rabo Super Serie op 14 en 15 juni. Het 
hele complex wordt aangepast; diver-
se tribunes voor 1500 toeschouwers, 
video toren, vip-  en pers ruimte, een 
playground met diverse hockey acti-
viteiten voor de jeugd, foodtrucks en 
bezoek van heel veel hockeyliefheb-
bers, kortom een waar hockey festival.
Een fantastische gelegenheid om met 
je hele team het hockeyseizoen spec-
taculair af te sluiten op Rapid 14 en 15 
juni, dit event mag je niet missen! 
Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom! 
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Hallo allemaal,

Zoals jullie waarschijnlijk al weten 
staat er iets groots te gebeuren 
op Rapid, namelijk een Interland 
Oranje Heren tegen Frankrijk op 
zowel 14 als 15 juni. Dit wordt 
een gigantisch spektakel wat je 
niet wilt missen. Koop nu kaarten 
via hockey.nl.

Onze reporter met burgemeester Melissant


