
MAAK KENNIS MET DE SPONSOR 
Wat is uw betrokkenheid bij Rapid?
Allereerst zitten mijn vier kinderen allen op hockey. Ze zijn 
er helemaal gek van! Sinds een jaar ben ik zelf onderdeel 
van de sponsorcommissie, het is erg leuk om te doen,  
vooral omdat mijn collega’s van de sponsorcommissie en 
het overige bestuur hele gezellige mensen zijn en helemaal 
gaan voor de club.
 
Wat vindt u mooi aan de hockeysport?
Ik heb zelf in mijn jeugd gevoetbald bij GJS en SVW en 
kijk nog steeds graag op televisie naar voetbal, maar live 
vindt ik hockey leuker om te zien. De passie, de snelheid 
en de tactiek maakt het spelletje heel fascinerend en de 
hockeyspelers zijn alles behalve kleinzerig, dat staat me  
wel aan.

Hoe belangrijk is sport voor u?
Heel belangrijk, maar ik verzin te vaak smoezen om niet 
te gaan tennissen of te sporten op de sportschool. Wil je  
vitaal blijven moet je blijven sporten!

Wat zou hockeyvereninging Rapid voor u en/of uw be-
drijf kunnen betekenen?
Het wordt steeds lastiger om goed personeel te krijgen 
en door sportveldreclame wordt mijn bedrijf gezien en 
dat maakt mijn bedrijf sympathiek. Ik heb inmiddels al  
diverse jongens in mijn bedrijf werken die bij de jeugd  
hockeyen. Daarnaast zijn veel ouders bij Rapid ook  
ondernemer of hebben verantwoordelijke functies in het 
bedrijfsleven. Daar heb ik regelmatig leuke gesprekken 
mee en je weet nooit wat daar uit gaat komen!
 

Wat maakt volgens u het kunstgras zo groen bij Rapid?
Unieke club, daarnaast gezellige ouders en leuke gesprek-
ken langs het veld! Bij Rapid is nagenoeg iedereen bereid 
om iets voor de club te betekenen. Bij de uitwedstrijden  
altijd een overschot aan ouders die willen rijden, dit steekt je 
aan, ik heb het erg naar mijn zin daar!
 

Raad u andere bedrijven aan om Rapid te sponsoren?
Ja zeker, het is de grootste club van Gorinchem en Rapid 
gaat heel goed om met haar sponsoren. Dat gaat heel  
anders dan bij andere clubs; als er iets georganiseerd wordt 
binnen de club, of verbouwingen, wordt er eerst getoetst 
of er sponsoren zijn die we hierbij kunnen betrekken. Daar-
naast betrekken we de sponsoren bij evenementen en we 
hebben tegenwoordig ook een volwaardige businessclub: 
de RBC. Zij organiseren ook leuke uitjes en komen regel-
matig samen!
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