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Scheidsrechters zijn 
onmisbaar

Rapid start een business club. Het doel is om onderne-
mers en ondernemende mensen met een Rapid hart bij 
elkaar te brengen om te netwerken, kennis te delen, el-
kaar te inspireren en kansen te benutten.
 
We gaan mooie evenementen organiseren om die doe-
len samen te bereiken en we hebben de ambitie een sub-
stantiële bijdrage aan de Hockeyclub te leveren waar we 
mooie dingen mee kunnen doen.
 
We willen een grote, diverse en actieve business club 
bouwen. 
Graag vernemen we of je mee wilt doen. We zien je graag 
de 31ste.

Rapid start een 

BUSINESS 
CLUB
We brengen ondernemende mensen met een 

Rapid hart bij elkaar om te netwerken, kennis 

te delen en kansen te benutten.

Daarmee helpen we elkaar en Rapid.

kick-off  31 mei
peeriscoop gorinchem
Aanmelden of meer weten? Stuur e-mail naar:

info@rapidbc.nl of bel 06-14142333

Van Sabine de Wal

Oké, zelf een wedstrijd spelen komt op de eerste plaats, 
maar voor het optimale wedstrijdgevoel is er eentje flui-
ten toch wel een goede tweede! Eigenlijk is het heel 
eenvoudig. Je traint, speelt, hangt rond, bekijkt en be-
commentarieert al vanaf de jongste jeugd op en rond het 
hockeyveld. Als speler of als ouder, of als allebei. En dat 
geeft je de ultieme kans om die uren dat je op de club 
bent extra met het spelletje bezig te zijn. Je kan name-
lijk ook als scheidsrechter de hockey optimaal beleven. 
Volg -online- een kleine cursus en begin! De spelregels 
zijn eenvoudig te leren, iets moeilijker te herkennen en 
toe te passen binnen de lijnen, maar eenmaal enkele er-
varingen op het veld rijker, gaat het iedereen gemakkelijk 
af. Je kan beginnen bij de kleinere types, mannetjes en 
vrouwtjes die verschrikkelijk hun best doen, meer bege-
leiding dan strenge regels nodig hebben, en heel enthou-
siast bij overwinning of tot tranen geroerd bij verlies het 
veld verlaten, een waar feestje als scheidsrechter. Als ze 
groter worden, kennen ze de regels zelf ook en moet je 
iets steviger in je schoenen staan om de druk, ook van 
buiten de lijnen, te kunnen hanteren. Maar als je de regels 
hanteert heb je het gelijk aan je zijde, dat is voor iedereen 
snel duidelijk. Met een goede scheids is het spelen van 
de wedstrijd ook zo ontzettend leuk dat het wonderlijk is 
dat niet iedereen daaraan wil bijdragen. Kom op, geef je 
op, begin bij de jongere jeugd en groei mee naar een vol-
waardig niveau van clubscheidsrechter, voor je het weet 
geef je die strafbal, en ben je onmisbaar voor menig team 
en je club!
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