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Beste leden,

Vandaag is het alweer het 6e weekend dat er niet wordt gespeeld op Rapid Mills.
Rapid ligt er verlaten bij. De groencommissie houdt het complex onkruidvrij en
Laurens is er bijna dagelijks om wat kleine klusjes te doen. Het is en blijft 1 van de
mooiste complexen van Nederland. Zo bleek ook wel uit de fotoreportage die
onlangs is gemaakt door hockey.nl (Willem Vernes Fotografie)
 

Rapid gaat digitaal
Achter de schermen wordt er door het Hockeyhuis al gewerkt aan het volgende
seizoen. Stilstand is tenslotte achteruitgang. We hebben afgelopen week de 1e
digitale trainingen gehad van Floris de Ridder Academy. Ondanks wat kleine
leerpunten was met name de sessie van de C en D jeugd een groot succes. De
KNHB was digitaal aanwezig en was onder de indruk van wat Rapid in zo’n korte tijd
heeft weten te realiseren. Hulde aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. We
gaan hier voorlopig mee verder. Zo komt er ook een digitale training voor de Jongste
Jeugd en de Hockeyschool. Voor de senioren organiseren we een digitale pubquiz.
 

Seizoen positief afsluiten
We hebben het idee dat de bestaande competitie niet meer door gaat. De KNHB
bedenkt nog wat creatieve dingen maar wij willen vooral op eigen kracht het seizoen
positief afsluiten. Voorwaarde is wel dat het mag vanuit de overheid. Vooralsnog
willen we in het weekend van 6 juni starten en in het weekend van 11 juli eindigen.
Naast een bepaalde vorm van training doordeweeks willen we ook in de weekenden
dingen organiseren voor de verschillende lijnen.

Rapid daagt jullie uit om met leuke initiatieven te komen die we kunnen organiseren
op het complex waarbij we rekening houden met de 1,5 meter norm. In deze
vreemde tijd merk je dat er veel creatieve oplossingen ontstaan. Heb je een idee
stuur dit dan naar Jeroen Coers via jeroencoers@pino.nl of via 0621893182.

https://mailchi.mp/rapidmills/rapid-nieuwsbrief-april-3410185?e=bf942d0262
https://hockey.nl/nieuws/clubs/fotoserie-verlaten-clubs-3-rapid-en-de-hoeksche-waard/
mailto:jeroencoers@pino.nl?subject=Idee%C3%ABn%20positief%20seizoen%20afsluiten
mailto:jeroencoers@pino.nl?subject=Idee%C3%ABn%20positief%20seizoen%20afsluiten


Verder nogmaals de oproep aan iedereen dat we echt veel vrijwilligers zoeken voor
training en coaching. Juist in deze tijd moeten we het samen doen. We rekenen op
jullie.
 

Geniet van het mooie weer en blijf gezond!

Bestuur GHC Rapid

“We zitten allemaal thuis door Corona.
Helaas is er nu even geen plezier en
prestatie op en rondom het veld.
Hopelijk kunnen we nog iets van dit
seizoen maken en anders wachten we
gewoon op het nieuwe seizoen. Het
Hockeyhuis is inmiddels volop bezig
met de voorbereidingen voor een
nieuw seizoen in een nieuwe en
onzekere tijd. Zal de start van het
nieuwe seizoen er anders uit zien dan
normaal? Zal hockey in een 1,5 meter
samenleving anders ingevuld worden?
We weten het niet. Enerzijds wachten
we dus een beetje af. Anderzijds
bereiden we ons gewoon voor zoals
altijd. Corona heeft ons één ding
geleerd; alleen samen kunnen we ons
door moeilijke tijden loodsen. We
wisten al dat dit ook voor Rapid geldt;
samen staan we sterk. En in het
nieuwe seizoen misschien wel meer
dan ooit. In het nieuwe seizoen is een
belangrijke taak weggelegd voor
spelende leden die training willen
geven.

Zonder jullie zijn er geen trainingen.
Verder is er een belangrijke taak voor
ouders die als oudercoach een team
willen begeleiden. Vooral voor de
breedte-teams is jullie bijdrage heel
belangrijk. Zonder jullie zijn er geen
wedstrijden. Het hockeyhuis heeft als
belangrijke taak om training en
coaching van onze teams te
organiseren. Hierbij moeten we
rekening houden met de beschikbare
(financiële) middelen van de club. De
vrijwillige bijdrage van leden en ouders
op en rondom het veld is dus heel
belangrijk voor plezier en prestatie.
Misschien wel meer dan ooit. We doen
een oproep aan leden en ouders om
zich aan te melden als trainer en/of
coach. Dat kan bij alle leden van het
hockeyhuis. In de tijd dat we gebonden
zijn aan huis, is een email misschien
het makkelijkst. Meld je aan via
hockeyhuis@rapidmills.nl. Veel dank
namens ons allemaal”.

Stef de Bont

mailto:hockeyhuis@rapidmills.nl


Rayonhoofden gezocht.
 
Rapid is een gezonde club en wil dit graag blijven. Dit betekent dat we op zoek zijn
naar nieuwe leden. Helaas kunnen de wervingsactiviteiten op het veld nu niet
doorgaan dus willen we ouderwets gaan flyeren. Bewegen is gezond in deze tijd en
wat is er niet leuker om op veilige afstand van elkaar te wandelen en ondertussen
iets voor je club te doen.

We zoeken in de gehele Rapid regio rayonhoofden die de coördinatie van de wijk,
het gebied of het dorp op zich willen nemen. Leden kunnen zich vervolgens dan bij
de rayonhoofden melden om te helpen met flyeren.
Rayonhoofden kunnen zich aanmelden bij webmaster@rapidmills.nl. Daarna volgt
dan meer informatie.

Dank voor jullie medewerking
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