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Van het bestuur
 
Beste leden, 

We naderen het einde van 2020. We
kijken al een beetje terug. We kunnen
daar kort over zijn. Het is een jaar wat
we graag achter ons willen laten. Over
enkele weken sluiten we normaal

gesproken het 1e deel van de
competitie af. Daarna gaan we de zaal
in en dan komen we in maart weer
terug. We zijn als club inclusief het
clubleven al bijna 12 maanden onder
weg. We hebben sinds 1 juli circa 6
weken een beetje normaal kunnen
draaien.  

Toch blijven we positief. Op zaterdag
zien we verschillende onderlinge
wedstrijden met verrassende uitslagen.
De meeste ouders houden zich netjes
aan de regels en ook de jeugd probeert
de regels na te leven. 

We hebben besloten om in de winter
door te blijven trainen zonder dat daar,
net als in de zaal, contributie tegenover
staat. Dit kunnen we realiseren door de
huurkorting van de Gemeente
Gorinchem waar we de Gemeente
hartelijk voor bedanken. 
 

De sponsorcommissie ziet ook wel
enkele opzeggingen maar over het
algemeen zijn onze sponsors heel
loyaal. Daar zijn we ze heel dankbaar
voor. 

Mochten jullie nog bedrijven kennen
die Rapid willen sponsoren laat dit dan
weten aan de sponsorcommissie via
sponsoring@rapidmills.nl 

In deze tijden kunnen we ook weer een
beroep doen op de Club van 100 en de
Rapid Business Club. Zij hebben
aangegeven een digitaal scorebord te
willen faciliteren voor veld 2. Dat is
super! Beide clubs zijn nog op zoek
naar nieuwe donateurs/leden.
Informeer naar de mogelijkheden hoe
je met een kleine bijdrage al veel kunt
bijdragen aan Rapid voor de Club van
100 via boukjekruize@xs4all.nl en voor
de RBC via info@rapidbc.nl 

We weten niet exact hoe de toekomst
eruit komt te zien. We blijven volop
trainen met de jeugd en we hopen op
korte termijn ook met de senioren te
kunnen starten. Dan zijn we allemaal
weer fit als de competitie wordt hervat.
Meer nieuws vanuit het Hockeyhuis kun
je verderop lezen. 

We wensen jullie een goede
gezondheid toe. 

Sportieve groet, 
Bestuur GHC Rapid
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We hebben onlangs aangegeven dat er heel veel ballen verdwenen zijn. De
hockeyballen zijn van ons allemaal. Dit betekent dat we het totaal aantal ballen ook
met elkaar moeten delen. Het kan niet zo zijn dat bepaalde teams steeds meer
ballen in hun eigen ballentas stoppen. De ballen uit de containers zijn voor de
trainingen. De ballentas per team is voor de warming-up bij wedstrijden. 

Gelukkig hebben wij Laurens en Mika! Zij hebben onlangs 125 ballen gevonden in de
groenstrook rondom ons complex en in de sloten. Dat zou niet nodig moeten zijn als
mensen zelf de bal gaan zoeken die ze wegslaan. Kleine moeite groot plezier. 

Een tip voor coaches en trainers: Laat de spelers inlopen rondom het complex
en ballen zoeken. Deze ballen kunnen worden ingeleverd bij Laurens. Hij verdeelt ze
dan weer over de containers. 

Dank voor jullie hulp! 

Sportieve groet,

Materialencommissie GHC Rapid
materiaal@rapidmills.nl

Zoals bij jullie allemaal inmiddels wel bekend is hebben wij met ingang van het
huidige seizoen een nieuwe kledingleverancier. Rapid heeft een overeenkomst
gesloten met Naked als producent van de kleding en Teamshop.nl  
(Westwagenstraat 21) als leverancier van alle kleding. 

Dit betekent dat alle teams verplicht zijn om teamkleding van Naked aan te
schaffen wanneer zij zich als één team namens Rapid willen aankleden. Wanneer
hier ook nog sponsors bij betrokken zijn dan dient er overleg plaats te vinden met de
sponsorcommissie. In het reglement op de website kun je de regels nalezen over
de aanschaf van teamkleding.  

Het wordt niet gewaardeerd wanneer teams zich dan niet aan de gemaakte
afspraken houden. Dankzij onze sponsors doorstaat Rapid de Corona tijd goed
zonder barinkomsten. 

We rekenen op jullie medewerking. 
  
Sportieve groet, 

mailto:materiaal@rapidmills.nl
https://www.rapidmills.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=ledenshop_teamkleding


Bestuur en Sponsorcommissie GHC Rapid

Werken aan de 2e helft van het seizoen en
aan de toekomst

Hockey bij Rapid is nog steeds anders dan anders. Enerzijds leven we een

beetje bij de dag over wat wel mag en wat niet. Anderzijds werken we vol

vertrouwen aan het hockeyhuis van de toekomst. We geven graag een update.

De 2e helft van het seizoen
Inmiddels weten we dat de KNHB
besloten heeft dat de zaalcompetitie
niet doorgaat. Als alternatief zou er een
midwintercompetitie komen maar die
gaat ook niet door. Wat dan wel? 

We gaan er van uit dat de
veldcompetitie linksom of rechtsom
weer een keer gestart gaat worden. En
wellicht gebeurt dat al eind januari.
Daarom gaan we in januari in principe
gewoon het veld op om te trainen. Als
de richtlijnen en het weer het toelaten,

Natuurlijk vergeten we de breedte-
teams niet. Ook hier streven we naar
verdere verbetering van training en
coaching. En daarom werken we aan
de invulling van nog 3 nieuwe functies
binnen het hockeyhuis:
veldcoördinatoren voor de senioren,
junioren en jongste jeugd. 

Het doet ons deugd om mede te delen
dat Kurt Kämper vanaf heden actief is
als veldcoördinator junioren. Hij zal de
trainers van de juniorenteams gaan
begeleiden om betere training te



gaat ieder team weer verder met de
reguliere veldtrainingen. Zo bereiden
we ons zo goed mogelijk voor op de
herstart van de veldcompetitie. We
vinden het belangrijk dat iedereen
gezond en fit blijft. En als we dan weer
kunnen starten aan de competitie dan
is ieder team klaar om de ambities
waar te maken. 

Het hockeyhuis werkt nog hard aan de
organisatie van de 2e helft van het
seizoen en zal jullie via de website en
de Lisa app verder informeren. 
 

De toekomst
Begin van dit seizoen hebben we
Marjan de Ridder aangesteld als
coördinator Tophockey. Deze nieuwe
functie houdt zich bezig met de
ontwikkeling van tophockey binnen de
1e teams. Samen met het
begeleidingsteam van de 1e teams
werkt de coördinator Tophockey aan de
hockey-technische ontwikkeling van de
deze teams.

geven. 
Krino Kil is de nieuwe lijncoördinator
van de junioren en hij begeleidt de
juniorenteams bij de organisatie van
het team. 
De lijncoördinator en de
veldcoördinator leiden samen de
juniorenlijn en richten zich hierbij
vooral op de breedte-teams. 
Op korte termijn zullen we ook de
veldcoördinatoren voor de senioren en
jongste jeugd aanstellen. En daarmee
staat dan de organisatie van het
hockeyhuis voor de toekomst. 
 

Samen staan we sterk
En verder? We vertrouwen erop dat de
2e helft van het seizoen weer wordt als
normaal. En dan gaan we er met elkaar
weer helemaal voor. Rapid leeft en dat
blijft zo.

Tot heel snel op en rondom het veld. 
 

Met een sportieve groet van 
het hockeyhuis

De trainingen lopen door tot en met 4 december conform het bestaande schema. 

In de week van 7 en 14 december kan er getraind worden. Dit wordt niet
gefaciliteerd vanuit het hockeyhuis en is voor eigen rekening van het team.
Afstemming trainingstijd en beschikbaarheid veld moet in overleg met Laurens. 

Vanaf 4 januari wordt er weer getraind volgens het bestaande schema voor alle
teams. 

De senioren, trimmers en veteranen kunnen op zondag gaan trainen vanaf 10.30 uur
conform de dan geldende corona regels.



Op zaterdag 28 november spelen we de laatste onderlinge oefenwedstrijden. In
december worden er geen oefenwedstrijden meer gespeeld. We gaan hier weer mee
verder in januari. Het hockeyhuis pakt dit op qua organisatie. 

In verband met vorst zullen de wedstrijden pas gepland worden na 10.30 uur. 

De training Benjamins/Funkey op het miniveld zullen wel om 9 uur starten, voor
deze ouders wordt een whatsapp groep opgezet om snel te kunnen schakelen bij
afgelastingen. 
 

Bij de entree wordt iedereen welkom geheten en aangemeld tijdens
wedstrijddagen
Bij de Benjamins en Funkey laten we ouders toe als dit nodig is voor het geluk
van de kinderen. We vragen dan wel ruim 1,5 meter afstand  te houden van
elkaar en direct na de training het complex weer te verlaten.
Ouders van alle teams vanaf de F-jeugd zijn niet welkom bij wedstrijden en
trainingen
Maximaal 3 personen begeleiding per jeugdteam 
(coach, oudercoach en manager)
Maximaal 2 personen begeleiding per jongste jeugdteam 
((ouder)coach en manager)
Scheidsrechters zijn welkom maar vertrekken direct na de wedstrijd
Fietsen en scooters in de fietsenstalling plaatsen en niet op het voorplein
Voor wedstrijden op veld 3 lopen we via de hoofdentree
Na de wedstrijd vertrekt iedereen direct en op 1,5 meter afstand van elkaar
Kratten bier en het laten bezorgen van eten op Rapid is verboden
Clubhuis is en blijft gesloten
Kleedkamers zijn alléén voor toiletgebruik geopend. Dus géén
voorbesprekingen en ook niet douchen.



Hij komt 
Hij komt 

die lieve goede Sint…. 
 

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas aangekomen in het plaatsje Zwalk, om ook dit jaar
gezellig het Sinterklaasfeest in Nederland te kunnen vieren. We hebben afgelopen
weekend contact gehad met Sinterklaas en hij zal dit jaar zelf geen bezoek aan
Rapid brengt, omdat hij thuis werkt. Dat is natuurlijk heel jammer, maar begrijpelijk.
Toch zullen wij op zaterdag 28 november a.s. bezoek krijgen. Van wie dat blijft nog
even geheim… Wel kunnen we verklappen dat ervoor de jongste jeugd leden
(Funkey/Benjamins, F- en 6e-tallen) een gezellige ochtend op Rapid wordt
georganiseerd. Uiteraard zal dit Corona-proof worden georganiseerd en met
inachtneming van de geldende maatregelen. 

We zien jullie allemaal graag de 28ste! 

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe….

Het complex is volledig gesloten vanaf zaterdag 
19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
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