
MAAK KENNIS MET DE SPONSOR 

Wat is uw betrokkenheid bij Rapid?
Vanaf de zijlijn, vanuit mijn woonplaats in Vuren, hoorde ik 
al een aantal jaar van Rapid. Kinderen in mijn omgeving die 
bijvoorbeeld vanuit een van onze locaties van BSO De Kin-
derkamer werden opgehaald om naar hun sportvereniging 
te gaan, zo ook naar Rapid. Hoe kan het ook anders als er al 
meer dan 400 families lid bij jullie zijn. Deze komen ook uit 
Lingewaal! Dat kan me niet ontgaan zijn. Al jaren promoten 
wij binnen De Kinderkamer, een gezonde leefstijl met voe-
ding en beweging, we gaan met de peuters gymen binnen 

ons eigen programma maar ook stimuleren we de school-
gaande kinderen om vanuit de BSO, ook een sport te gaan 
beoefenen na schooltijd. Oudste kinderen gaan zelfstandig 
naar het aanbod toe en keren daarna weer terug in de BSO 
om lekker te ontspannen.

Hoe belangrijk is sport voor u?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik een tijd lang, niet zo sportief 
bezig ben geweest op het veld of in een zaal. In mijn jeugd 
zat ik op gym, badminton en zwom ik bij Zwem- en Water-
poloclub de Linge. Prioriteiten lagen de afgelopen jaren bij 
de eigen onderneming en het eigen lijf werd daarbij een 
ondergeschoven kindje. Wel bezoek ik regelmatig, bij onze 
eigen kinderen, de zeilschool of een volleybalwedstrijd en 
ben dan fanatiek supporter of zelfs even coach om in te val-
len. Dat zijn leuke ervaringen die zorgen voor ontspanning. 
De teamspirit vind ik hierbij belangrijk. Dat zo’n team met 
elkaar scoort, een yell heeft en elkaar oppept, dat is super-
gaaf! Sinds kort ben ik ook zelf meer aan het bewegen en 
merk ik wat het met me doet, hoeveel fitter ik er van word.

Wat zou Rapid voor je bedrijf kunnen betekenen?
Met deze en andere sponsoring in de regio, ook in het Go-
rinchemse, raakt De Kinderkamer steeds meer bekend in 
de buurt, waar we sinds kort ook een eerste locatie voor 
buitenschoolse opvang hebben in de Jenaplanschool aan 
de Traverse in Gorinchem. Ik ben een voorstander van het 
leggen van allerlei verbindingen tussen organisaties. Het 
gebeurt al te veel dat allerlei zaken moeten opdoeken of 
verenigingen het niet meer volhouden zonder bestuursle-
den en sponsoren. Dat is kwalijk. We kunnen elkaar onder-

steunen en opzoeken. Kinderen kennis laten maken vanuit 
de BSO met o.a. hockey na schooltijd. We hebben in onze 
Gorinchemse locatie de hockeysticks al klaar staan!

Wat maakt volgens jou het kunstgras zo groen
bij Rapid?
Rapid is een club die flink aan de weg timmert. Rapid ver-
schijnt ook steeds in mijn tijdlijn op allerlei manieren dus 
dat is duidelijk: hier staat een actieve club. Dat past wel de-
gelijk bij De Kinderkamer! Het kunstgras is nauwelijks van 
echt te onderscheiden en vast en zeker van A-kwaliteit. Bij 
een van onze locaties ligt ook een stukje kwaliteitskunst-
gras. Maar dat is meer gericht op baby’s die er heerlijk op 
kunnen spelen! Dat is bij jullie natuurlijk niet de bedoeling 
maar fantastisch dat jullie met elkaar de nieuwe velden, 
voor elkaar hebben gebokst en nu dus elke week kunnen 
genieten!

Raad je andere bedrijven aan om Rapid te 
sponsoren?
Jazeker! Het sponsorteam houdt, net als ik, van lekker snel 
schakelen. Pro actief bezig zijn, kansen zien en benutten. In 
een mum van tijd is het geregeld. We snappen elkaar, zeg 
maar. Je hoeft het sponsoren niet te laten om het extra werk 
want dat weet Rapid allemaal te stroomlijnen. Ik zie onder 
de sponsoren trouwens nog  maar weinig bedrijven staan 
die puur betrekking hebben op jeugd, dus daar is wellicht 
nog een wereld te winnen! Ondertussen wens ik jullie van-
uit De Kinderkamer een heel fijn lustrumjaar toe. Tot ziens 
bij een training of wedstrijd! Het Kinderkamer-aanmoedi-
gingsbord staat elke keer langs de kant!
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