
41 teams in competitie, 28 jeugdploegen,
ruim 500 leden!

Rapid Hockeyclub Temse, op weg 
naar eerste nationale afdeling

Temse is - al vele jaren - een sportgemeente. De onderscheidingen die 
als dusdanig werden verworven, illustreren het niveau en de kwaliteit. 
Eén van de pijlers is de veelzijdige rijkdom van sporten die hier beoefend 
worden. Hockey is er één van. Terwijl de sport op nationaal vlak tot de 
wereldtop is doorgedrongen, geniet zij ook in de regio Waas en Dender 
groeiende interesse en enthousiasme. Rapid Hockeyclub Temse, opge-
richt in 1962, is de grote promotor. Ambitieus wordt uitgekeken naar het 
seizoen 2019-2020: brengt het Rapid voor het eerst in Eerste Nationale?

Hockey, nationale trots
Hockey heeft in ons land een lange weg afgelegd. De strategie van de 
Belgische Hockeybond bracht de jongste jaren de bekroning, o.m. dank-
zij doorgedreven jeugdwerking en een campagne om de sport uit haar 
elitaire cocon te halen. De Red Lions (mannen) zijn Europees en wereld-
kampioen, en maken in 2020 grote kans om tegelijk wereld-, Europees 
en Olympisch kampioen te worden, wat tot dusver enkel Pakistan lukte. 
De Red Panthers (dames) - 6de in het Europees Kampioenschap - hand-
haven zich op het hoogste internationale niveau. 
Dat succes straalt af op en stimuleert de regionale clubs, niet in het minst 
Temse. België telt 48.000 actieve spelers, waarvan ruim 23.000 aangeslo-
ten bij een Vlaamse club. Rapid telt meer dan 500 leden en is daarmee 
de grootste sportvereniging van Temse. Qua ledenaantal bekleedt Rapid 
de 31ste plaats (op 94 clubs) in ons land. Op Vlaams niveau gaat als 
vergelijkbare club enkel Hoegaarden voor. Temse was jarenlang de enige 
club in de regio, recent kwamen er clubs in Aalst en Lokeren bij. De 
groeiende concurrentie werkt stimulerend voor Rapid. Dit seizoen speelt 
de club met niet minder dan 41 teams in regionale en nationale com-
petities, 28 zijn jeugdteams. De club zet meer dan ooit in op jeugd-
werking en ambieert dit jaar promotie naar 1ste klasse, d.i. de 2de hoogste 
nationale afdeling (na Eredivisie). 

Historiek Rapid
Aangespoord door zijn kinderen en enkele vrienden richtte Achiel (Chi-
lon) Braeckman (Temse), directiesecretaris op de Boelwerf, in februari 
1962 de hockeyclub op. Bij gebrek aan ruimte in Temse ging de club van 
start in de Bellestraat in Sint-Niklaas. In 1977 vestigde zij zich in Temse 
op de terreinen van de voormalige brouwerij Smet-Seghers in de Hoog-
kamerstraat. De club heeft dan één terrein op natuurlijk gras en telt 100 
leden, waarvan 3 herenteams in de nationale competitie. In 1983 heeft 
de club 180 leden, verdeeld over 12 teams. Parallel met de sportieve 
prestaties vertalen het talent en de intense werking zich systematisch 
in steeds betere accommodatie: in 1991 met de aanleg van een eerste 
kunstgrasveld, 2002 een nieuw clubhuis, 2010 de aanleg van een water-
veld, 2018 een tweede waterveld. Vandaag is een nieuwe infractructuur 
tussen de 2 velden in aanbouw, zodat ook supporters optimaal zullen 
kunnen genieten van de prestaties.

In haar 57-jarig bestaan kende de club 10 voorzitters: Achiel Braeckman, 
Luc Helsen, Piet Van Dycke, Michel Hylebos, Wim Braeckman, Marleen 
Auwaerts, Gerdy Debeuckelaere, Alexander Van Eyck, Serge Van Eyck en 
Jan De Backer. Rapid is uitgegroeid tot een gerespecteerde hockeyclub, 
die haar nationale en internationale bezoekers kan ontvangen in een 
kwalitatieve sportinfrastructuur.

Hockey is een ideale teamsport (vanaf 5 jaar). Info: www.hockeytemse.be
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Zondag jl.
Rapid - Leopard (Gent) 
3-1. Temse staat alleen 
aan de leiding.Woensdag 18 september 2019


