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Wat is uw betrokkenheid bij Rapid?
Toen mijn dochter, Britt, bij de benjamins begon werd al snel 
duidelijk dat ze haar oma een groot plezier deed. (Voor de 
“oude” leden: dat was Jet Zwijsen) Haar teamgenootjes in 
de F werden vriendinnen en ik werd samen met Ton de Boon 
de coach van het team. Dit was dus voor mij 7 jaar lang elke 
zaterdag naar het hockeyveld. Dit team was superfanatiek wat 
ertoe heeft geleid dat ik, als coach, moest afhaken. Ik kon 
tenslotte niet hockeyen. 
Veel van deze speelsters hebben dames 1 gehaald. Britt de-
buteerde op haar 15de. Helaas is ze kort daarna gestopt en 
het één heeft niets met het ander te maken maar toen begon 
juist mijn hockey carrière. 
Ton riep al een tijdje dat ik mee moest doen met de Vetera-
nen en ja hoor, nog voor ik bij de Opstappers mee trainde en 
nog nooit had gehockeyd kon ik al invallen. Ik snel een shirt 
en scheenbeschermers geregeld en gewoon meedoen!
Ik speel dan nu zo’n 7 jaar bij de Veteranen en sinds 3 jaar 
50+. Weet je gelijk hoe oud ik ben.
Ik trainde de eerste jaren 2 x per week, met de Opstappers 
en met de Veteranen. En speelde op zondag de wedstrijden, 
waar ik eerlijk gezegd, alleen in de derde helft, even goed 
ben als mijn teamgenoten. 

Vanaf heden heb ik, op maandagavond, de trainers activitei-
ten overgenomen van Frans van Schellen en train / begeleid 
ik de Opstappers en dat is een echte uitdaging.
  
Hoe belangrijk is sport voor u?
Sport is mijn lust en mijn leven, al van jongs af aan. Ik noem 
een paar sporten die ik actief beoefen en beoefend heb: 
Voetbal, tennis (zelfs 15 jaar tennisleraar geweest), windsur-
fen, skiën, snowboarden, golfen, hockey en de Nederlandse 
topsporters volgen in de media. En ik heb het altijd al leuk 
gevonden om training te geven of te coachen. Vandaar dat 
ik tennisleraar ben geworden maar ik kan mensen ook leren 
snowboarden en ben ik 4 jaar voetbaltrainer en een aantal 
jaren hockeycoach geweest. 

Wat zou Rapid voor uw bedrijf kunnen betekenen? 
Sinds ik mijn bedrijf gestart ben wilde ik al gelijk lid worden 
van de RBC (Rapid Business Club) Natuurlijk om met andere 
ondernemers te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen 
maar ook om iets voor Rapid te kunnen doen. Daarnaast heb 
ik 2 reclameborden en ik geloof dat ik de eerste ben die dat 
met een Crowdfunding campagne heb geregeld. En ben ik 
op het idee gekomen om een Gorkumse kunstenares de ge-
legenheid te geven om haar naamsbekendheid te vergroten. 
Mijn bedrijf heb ik opgestart met in mijn achterhoofd dat ik 
het niet alleen kan en dat ik met Gorkummers moet samen-
werken. En wat is het dan fijn om met veel van deze onderne-
mers een biertje in ons clubhuis te drinken.

Wat maakt volgens u het kunstgras groen bij Rapid?
Sinds we de watervelden hebben is het gras wel mooi appel-
tjes groen. En wat speelt dat lekker. En wat is dat een mooie 
vergelijking met mijn “groene” bedrijf als fietskoerier.
Maar als dit niet letterlijk wordt bedoeld dan merk ik dat Ra-
pid een club is waar we elkaar kennen. En elkaar respecteren. 
Dat is lang niet bij elke vereniging zo.

Raad u andere bedrijven aan om Rapid te sponsoren?
Ja, natuurlijk. Zeker omdat er moeite wordt gedaan om spon-
soren met elkaar in contact te laten komen. En wat is er nu 
leuker om zaken te doen met mensen die je regelmatig in een 
andere setting ontmoet dan het reguliere zakelijke. 
Daarnaast zijn sponsorinkomsten voor een vereniging van  
levensbelang. Alleen al om de accommodatie in topconditie 
te houden. 
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