
HET SK RAPID MODEL

 ■ SPORTCLUB RAPID IS EEN HECHTE GEMEENSCHAP.
De solidariteit tussen de gezinnen, buren en medewerkers op de Schmelz is legendarisch, 
wij trekken allemaal aan hetzelfde zeel. De groene en witte kleuren hebben ons vanaf de 
eerste dag samengebracht. Hierdoor werden wij de grootste en succesvolste voetbalclub 
van Wenen en Oostenrijk. Om deze verbondenheid te bewaren wordt bij ons iedereen ge-
lijkwaardig, eerlijk en met vertrouwen behandeld.

 ■ SK RAPID STAAT VOOR TRADITIONELE WAARDEN.
Onze naam is en zal altijd “Sportclub Rapid” zijn. Onze kleuren zijn en zullen altijd groen 
en wit blijven. Het wapen van onze club blijft hetzelfde als vanouds. Wij vechten sinds jaar 
en dag voor ons succes, onze inzet is legendarisch, wij geven nooit op en willen steeds 
winnen. Het “Rapidkwartier” illustreert dit het beste: zelfs al staan we achter en is de 
match bijna voorbij, wij komen terug en vechten tot de laatste snik. Ons elftal is offensief 
en dynamisch, en zoekt steeds de kortste weg naar het doel. We zijn soms hard voor onze 
tegenstanders, maar altijd fair en respectvol. Ups of downs, onze passie voor het voetbal 
gloeit steeds en iedereen hier zet zich onbaatzuchtig in om onze roem en glorie te vergro-
ten.

 ■ DE THUISBASIS VAN SK RAPID IS HÜTTELDORF,
hier zijn we zijn allen groot geworden, hier klopt het hart van onze club. Wenen is onze 
stad en wij vertegenwoordigen Wenen. Maar ook in de rest van Oostenrijk voelen wij ons 
thuis. Als belangrijkste voetbalclub van Oostenrijk kent men ons tot ver over de grenzen 
heen.

 ■ SK RAPID HEEFT EEN OPEN MENTALITEIT.
Het geheim van ons succes is dat iedereen zich bij ons welkom en thuis kan voelen, welke 
afkomst, herkomst of levensstijl je ook hebt. Wie goeds doet voor onze club en onze club 
in zijn hart draagt, kan “Rapidler” zijn. SK Rapid heeft zijn wortels in de arbeidersbewe-
ging, daarom proberen wij steeds de sociaal benadeelden te helpen.

 ■ SK RAPID IS DE RECORDKAMPIOEN VAN OOSTENRIJK.
Succes is zowel onze erfenis als ons gebod. Wij willen steeds aan de top meespelen. Het 
maakt niet uit in welke competitie of waar in de wereld we ook spelen: we willen altijd 
winnen. Om deze opdracht verder te kunnen vervullen zorgen we altijd voor een solide en 
gezonde financiële basis. Tegelijk zijn we innovatief en toekomstgericht. Maar ons hoog-
ste goed is onze onafhankelijkheid. Hierdoor kunnen we aan onze waarden trouw blijven 
en kunnen we deze aan onze toekomstige fans verder reiken. Zo blijft de groepsgeest van 
SK Rapid, die ons samen doet winnen, voor immer en eeuwig bestaan.


