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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS 
 

 

Voetbalvereniging RCZ, Dr. H.G. Scholtenstraat 20, 1509 AR Zaandam, tel kantine: 

075-6167190,  

info@rcz.nu, www.rcz.nu 

 

 

 

 

Functie  Naam  Telefoon  E-mail  

    

Bestuur - Voorzitter   André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  

Bestuur - Penningmeester  Karel Visser  06-14727292  Penningmeester@rcz.nu  

Bestuur - Secretaris  Fiona Hoogmoed  06-50428820  Secretaris@rcz.nu  

Bestuur – Jeugdafdeling  Jeroen Vollrath  06-54383837  Jeugdvoorzitter@rcz.nu  

Bestuur – Stichting Sportpark  Vabian Braan  06-27023601  Stichting-sportpark@rcz.nu  

Wedstrijdsecretaris  Gerth-Jan Heck  06-57967592  Wedstrijdsecretaris@rcz.nu  

Ledenadministratie  Petra Koppen  06-51699951  Ledenadministratie@rcz.nu  

Techn. jeugdcoörd bovenbouw Harry Volkers  06-54326667 TC-bovenbouw@rcz.nu 

Techn. jeugdcoörd onderbouw Milco Leiding 06-25543698 TC-onderbouw@rcz.nu 

Coördinator JO19  Jeroen Vollrath  06-54383837  Coordinator-jo19@rcz.nu  

Coördinator JO15 - 17  John van den Dongen  06-12109747  Coordinator-jo15-17@rcz.nu  

Coördinator JO13 - 14  Eddy Karten  06-50271477  Coordinator-jo13-14@rcz.nu  

Coördinator JO11 - 12  Mirjam Reimers  06-15951725  Coordinator-jo11-12@rcz.nu  

Coördinator JO10  Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo10@rcz.nu  

Coördinator JO9 Jan Sjouwerman   06-10175357  Coordinator-jo9@rcz.nu  

Coördinator JO8  Thea Michel   06-53339881 Coordinator-jo8@rcz.nu  

Coördinator JO7/Miniracers Achmed Zagmouti 06-13067076 Coordinator-jo7@rcz.nu 

Coördinator Dwergen  Fenna Punt 06-39125064 Dwergen-coordinator@rcz.nu 

Coördinator Meisjes  Mark van Duin  06-20595415  Coordinator-meisjes@rcz.nu  

Coördinator Zaterdag  Klaas Dallinga  06–46168265  Coordinatorzaterdag@rcz.nu  

Coördinator stageplaatsen  Gert Nieborg  06-14739528  Stage-coordinator@rcz.nu   

Jeugdactiviteiten  Gea van de Stadt  06-20220177 Jeugdevenementen@rcz.nu  

Kantineplanning  André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  

Kantine inkoop  Anton de Bois  06-10374645    

Club van 100  Ada van der Wardt  06-38454714  Clubvan100@rcz.nu  

Clubblad de Racer / soc. media Joyce Diel  06-24972417 Redactie@rcz.nu  

Website    Fiona Hoogmoed  06-50428820  Info@rcz.nu  

mailto:info@rcz.nu
http://www.rcz.nu/
mailto:TC-bovenbouw@rcz.nu
mailto:TC-onderbouw@rcz.nu
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co=competitie be=bekerwedstrijd vr=vriendschappelijk 

7 dec 8.45 RCZ JO15-2 Assendelft JO15-2 co 
   

7 dec 8.45 RCZ JO10-4G AFC IJburg JO10-7 co 
   

7 dec 8.45 RCZ JO9-5 Swift, JO9-7M co 
   

7 dec 8.45 RCZ JO8-1 Ilpendam JO8-2 co 
   

7 dec 8.45 RCZ MO13-2 ST VV Egmond MO13-1 co 
   

7 dec 10.30 RCZ JO13-1 Hercules Zaandam sc JO13-1 co 
   

7 dec 10.30 RCZ JO11-1 Sporting Krommenie JO11-1 co 
   

7 dec 10.30 RCZ JO10-2 Meteoor De sv. JO10-2 co 
   

7 dec 10.30 RCZ JO9-3 Purmersteijn JO9-3 co 
   

7 dec 12.30 RCZ JO14-1 ASC De Volewijckers JO14-1 co 
   

7 dec 12.30 RCZ JO13-2 SDZ JO13-5 co 
   

7 dec 12.30 RCZ MO17-1 Westzaan MO17-1 co 
   

7 dec 14.30 RCZ 35+1 DCG Rksv 35+1 co 
   

7 dec 14.30 RCZ 45+1 OSV 45+1 co 
   

7 dec 14.30 RCZ 35+2 TOB Rksv 35+3 co    

 
 

 
 

 
 

7 dec 8.30 Westzaan JO10-1 RCZ JO10-5 co 
   

7 dec 9.00 Assendelft JO10-1 RCZ JO10-1 co 
   

7 dec 9.00 ZCFC JO10-1 RCZ JO10-3 co 
   

7 dec 9.00 IVV JO9-3 RCZ JO9-2 co 
   

7 dec 9.30 Rijp (de) JO9-2 RCZ JO9-4 co 
   

7 dec 9.30 GSV JO8-1 RCZ JO8-2 co 
   

7 dec 10.00 Hercules Zaandam sc JO12-1 RCZ JO12-1 co 
   

7 dec 10.15 Monnickendam JO15-1 RCZ JO15-1 co 
   

7 dec 10.15 Zouaven (de) JO9-1 RCZ JO9-1 co 
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7 dec 8.30 Westzaan JO10-1 RCZ JO10-5 co 
   

7 dec 10.15 Monnickendam MO15-1 RCZ MO15-1 co 
   

7 dec 11.00 VVC fc MO13-1 RCZ MO13-1 co 
   

7 dec 11.15 Zuidoost United JO17-1 RCZ JO17-1 co 
   

7 dec 11.30 Foresters (de) MO15-1 RCZ MO15-2 co 
   

7 dec 12.30 Velsen Rkvv JO16-3 RCZ JO16-1 co 
   

7 dec 12.30 ASC De Volewijckers JO14-2 RCZ JO14-2 co 
   

7 dec 14.00 De Wherevogels 3 RCZ 2 co 
   

7 dec 14.30 TOB Rksv 35+5 PSZ 35+1 co 
   

7 dec 14.30 Zaandijk 1 PSZ 1 co 
   

8 dec 10.30 ADO '20 3 (zon) RCZ 2 (zon) co 
   

8 dec 11.00 OFC 2 (zon) RCZ 3 (zon) co 
   

8 dec 11.00 OFC 3 (zon) RCZ 4 (zon) co 
   

8 dec 14.00 DSS 1 (zon) RCZ 1 (zon) co  
 

  

 

 
 

30 nov 8.45 RCZ JO14-2 Marken sv. JO14-1 4 - 1 
 

30 nov 8.45 RCZ JO10-5 Zaandijk JO10-3 4 - 4 
 

30 nov 8.45 RCZ JO8-2 De Wherevogels JO8-3 5 - 2 
 

30 nov 8.45 RCZ JO12-3 Saenden JO12-2 0 - 5 
 

30 nov 8.45 RCZ JO9-4 Beemster JO9-2 6 - 0 
 

30 nov 8.45 RCZ JO10-3 FC Zaandam JO10-2 1 - 8 
 

30 nov 8.45 RCZ JO10-4G SDZ JO10-9M 17 - 1 
 

30 nov 8.45 SDOB Stormdraken RCZ JO7 - Mini Racers 1 1 - 20 
 

30 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 OFC Panters 5 - 4 
 

30 nov 9.00 ZCFC JO13-2 RCZ JO13-2 3 - 3 
 

30 nov 9.00 Assendelft JO8-3 RCZ JO8-1 2 - 16 
 

30 nov 9.00 Assendelft JO11-1 RCZ JO11-1 3 - 3 
 

30 nov 10.00 KFC JO12-2 RCZ JO12-2 3 - 6 
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30 nov 8.45 RCZ JO14-2 Marken sv. JO14-1 4 - 1 
 

30 nov 10.15 ST VV Egmond JO13-1 RCZ JO13-1 6 - 6 
 

30 nov 10.30 RCZ JO15-1 Hercules Zaandam sc JO15-1 1 - 3 
 

30 nov 10.30 Sporting Krommenie MO13-1 RCZ MO13-2 1 - 0 
 

30 nov 10.30 RCZ JO12-1 WSV 1930 JO12-1 1 - 3 
 

30 nov 10.30 RCZ JO10-2 OSV JO10-2 1 - 5 
 

30 nov 10.30 RCZ JO11-2 Zaanlandia JO11-5 5 - 1 
 

30 nov 10.30 RCZ JO10-1 ODIN 59 JO10-3 8 - 6 
 

30 nov 10.30 RCZ JO9-2 ASC De Volewijckers JO9-2 4 - 5 
 

30 nov 11.45 Volendam (rkav) JO15-7 RCZ JO15-2 11 - 0 
 

30 nov 11.45 Volendam (rkav) JO14-3 RCZ JO14-1 5 - 1 
 

30 nov 12.00 RCZ MO15-1 Oosthuizen MO15-2 2 - 1 
 

30 nov 12.30 RCZ JO19-1 Eemnes JO19-1 2 - 5 
 

30 nov 12.30 RCZ MO15-2 Sporting Krommenie MO15-1 0 - 6 
 

30 nov 12.30 RCZ MO13-1 SDW MO13-1 4 - 0 
 

30 nov 13.15 KFC MO17-1 RCZ MO17-1 0 - 8 
 

30 nov 14.30 PSZ 35+1 VEW 35+1 2 - 9 
 

30 nov 14.30 RCZ 2 ZOB 6 2 - 3 
 

30 nov 14.30 ZCFC 45+1 RCZ 45+1 2 - 4 
 

30 nov 14.30 PSZ 1 TOB Rksv 1 1 - 3 
 

30 nov 14.30 ZOB 35+2 RCZ 35+2 7 - 2 
 

30 nov 15.30 Wartburgia asv 35+2 RCZ 35+1 3 - 4 
 

30 nov 16.30 RCZ JO16-1 Blauw Wit (W) JO16-1 1 - 2 
 

1 dec 11.30 RCZ 2 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 3 (zon) 2 - 1 
 

1 dec 14.00 RCZ 1 (zon) RCH 1 (zon) 1 - 3  

 

 

 
Zeg, volg jij het allemaal wel? 

 
 
 
 

 

 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Werkers- en Club van 100-avond 
  
Op zaterdagavond 14 december is er de tweejaarlijkse avond 
voor onze vrijwilligers en leden van Club van 100. Als 
vereniging zijn wij gezegend met zeer veel vrijwilligers en 
Club van 100-leden. 
  
Als waardering voor jullie inzet en steun waarderen nodigen 
we jullie uit voor deze feestelijke avond. 
We sturen iedereen deze week een persoonlijke uitnodiging. 
Mocht je deze onverhoopt niet ontvangen, maar ben je wel 
actief voor RCZ, dan ben je uiteraard ook van harte welkom. 
  
Tot dan! 
 Het bestuur van RCZ 

 

 

Informatie 2e RCZ FIFA toernooi. 

 
Datum: vrijdag 3 januari 2020 

Voor wie: JO10,  JO11, JO12, JO13, MO13, JO14, JO15, MO15, JO16, JO17, MO17 en JO19 

Tijd : 13.30 - 17.30 uur  

Let op: Er zijn 80 plaatsen beschikbaar! 

 

Meedoen? 

Inschrijven kan alleen op woensdag 11 december en donderdag 12 december   

Tijdstip inschrijven op beide dagen 18.30 - 20.00 uur in de kantine van R.C.Z. 

Kosten: € 5,- per persoon (inclusief 2 drankjes en een snack) direct te betalen bij inschrijving 

 
Veel succes en meld je snel aan, want vol=vol! 

 

Het FiFa toernooi wordt mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote Clubactie   

 

Namens de jeugdactiviteiten:  Dorkas, Nathalie, Lida en Gea. 
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Op donderdagavond 12 december is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur 

neemt u mee door het afgelopen seizoen en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Ook besteden we weer feestelijk aandacht 
aan de jubilarissen en maken we bekend wie dit jaar de Martinus May bokaal en de Fairplay cup in ontvangst mogen 
nemen. Leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. 

Datum:                12 december 2019 
Tijd:                      20.30u 
Plaats:                 RCZ kantine 

 

Agenda 
1. Opening 
2. Beschouwing van de voorzitter 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering 13 december 2018 
5. Financieel verslag 2018/2019 
6. Jeugdzaken 
7. Jubilea/leden van verdienste 
8. Martinus May clubman/clubvrouw bokaal 
9. Fair play cup 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 

 

JAARVERSLAG VOETBALVERENIGING RCZ 2019 

RCZ, we hebben dolle pret, Racing Club Zaandam, is de club waar alles kan! 

 

Voetbalvereniging groeit en bloeit. Het aantal leden is dit jaar toegenomen en we hebben er weer een aantal 

jeugdteams bij. We zijn blij met de vele vrijwilligers en sponsors die alle activiteiten van onze club mogelijk 

maken. Én we maken ons op voor ons 100-jarig bestaan volgend jaar! 

 

ONZE SENIOREN 

De selectie heeft dit seizoen versterking gekregen van een flinke groep nieuwe spelers. Onder leiding van 

hoofdcoach Harry Volkers en assistent-trainer George Machielsen wordt nu volop in de competitie gestreden, 

wat vaak spannende wedstrijden oplevert en een gezellige nazit in de kantine. In de beker gaat het supergoed!  
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Ook het zaterdag 2-team heeft een nieuwe impuls gekregen. De zondag 3 en 4 draaien lekker en de Veteranen-

teams staan op zaterdag hun mannetje. 

 

ONZE JEUGD 

De jeugdafdeling van RCZ groeit de laatste jaren gestaag door en het is tijdens de trainingen en vooral op 

zaterdag druk op en langs de velden gedurende de gehele dag. Niet alleen de jongensteams, maar ook het aantal 

meisjesteams groeit hard. Daarnaast zijn er ook flink wat team bij onze jongste jeugd waar meisjes en jongens 

gemixt spelen. 

Bij RCZ zijn alle spelers even belangrijk. Er is plek voor zowel de recreatieve als de prestatieve speler en elke 

speler traint twee maal in de week op zijn/haar eigen niveau met zijn/haar eigen team en trainer. 

De groei wordt mede gestimuleerd door de activiteitencommissie die gedurende het gehele seizoen allerlei leuke 

dingen voor de jeugd organiseert, zoals bingo, sinterklaasfeest, filmavond, etcetera. Ook de befaamde “Night of 

the Racers” is heel populair bij onze jeugd. Voor de oudste jeugd is de Zeskamp een succesvol evenement. 

Voor alle leeftijdscategorieën is er een coördinator, die ervoor zorgdraagt dat alles in goede banen geleid wordt. 

Daarnaast is er een technisch coördinator voor zowel de onder- als bovenbouw. De technisch jeugdcoördinator 

ondersteunt de trainers op voetbaltechnisch vlak. 

Doel is om iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen niveau te laten voetballen. Daarbij verliezen wij niet uit het 

oog dat wij een sociale vereniging zijn waar plezier het uitgangspunt is. Elk lid moet zich gewaardeerd voelen bij 

RCZ. 

 

ONZE KANTINE 

Ons 2e huis, voor menigeen in ieder geval wel. We kunnen  gewoon zeggen dat dit één van de bouwstenen is 

van de club, zonder goed draaiende kantine geen gezonde club. Wij zijn enorm trots op die grote groep vaste 

vrijwilligers die iedereen tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen van een hapje en een drankje 

voorzien. Gezelligheid staat voorop in onze kantine en dankzij jullie medewerking is dat allemaal mogelijk, 

enorm veel hulde daarvoor. Al die uren die jullie invullen met altijd die lach op jullie gezicht doet ons enorm 

goed. Ook de inkoop wordt vol overgave geregeld en mede daardoor is er bij ons altijd net iets meer mogelijk 

als bij een ander. Gelukkig zijn de afgelopen maanden weer een paar medewerkers toegetreden tot de vaste 

groep en is er ook een kleine invalpool of beter gezegd standby pool.  Wilt u ook de gezelligheid ervaren van 

het werken achter de bar of in de keuken, U bent van harte welkom. 

 

ONS COMPLEX 

We mogen concluderen dat we een knap spulletje bij elkaar hebben: 3 velden, waarvan 2 verlicht en 1 met 

kunstgras en een verlicht trainingsveld met kunstgras. Bovendien worden deze de hele week intensief gebruikt 

om te trainen en te voetballen. Onderhoud is daarbij belangrijk maar ook de wetenschap dat we als 

trainers/leiders een klein steentje bij kunnen dragen door het C veld in geval van slecht weer enigszins te 

sparen door doelgebieden niet te gebruiken. Belangrijk is ook dat na afloop van de trainingen de doelen weer 

van het veld afgaan zodat de dag erop (eventueel) onderhoud en belijning uitgevoerd kunnen worden. 

 

ONZE DAGPLOEG 

DE G(OUWE) HANDEN van onze vereniging. Op maandag, woensdag en vrijdag zorgt deze ploeg senioren voor 

het onderhoud in en op het complex. Het schoonmaken van kantine en kleedkamers, het opruimen van vuil op 

het complex, het bijhouden van het groen d.m.v. kappen en snoeien. Het maaien van de velden en de 
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groenstroken, het belijnen van de velden ga zo maar door. Al deze werkzaamheden voeren zij met liefde voor 

onze club uit. We kunnen met eigen ogen zien dat de velden er prima bij liggen wekelijks. Ook het ophalen van 

oud papier, hetgeen ook weer de nodige centen oplevert, behoort tot hun werk. Dus vanaf nu weet u waar uw 

oud papier naar toe moet. De containers staan bij de ingang van het A-veld. RCZ is trots op deze G(OUWE) 

HANDEN en mocht u interesse hebben om te assisteren u bent van harte welkom. 

 

ONZE SPONSORS 

Onze grote groep trouwe sponsors danken wij weer hartelijk. Met hun financiële bijdrage, veel mogelijk maken. 

Denk aan tenues voor de selectieteams, maar ook bijvoorbeeld materiaal en onderhoud. Dank voor uw 

bijdrage! 

 

ONZE LEDENADMINISTRATIE 

Grote opruimacties in de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een goed werkende ledenadministratie. Dit is 

belangrijk omdat we met de juiste gegevens van de leden met iedereen contact kunnen onderhouden, 

bijvoorbeeld met het versturen van onze wekelijkse nieuwsbrief de Racer, maar ook voor 

contributiebetalingen. Wijzigen uw contactgegevens? Laat het dan snel weten aan onze ledenadministratie. 

 

Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarbij verteld wordt over het reilen en zeilen 

binnen onze vereniging, over onze visie over sportiviteit en plezier, het belang van lage contributie en 

kantineprijzen én de hulp van vrijwilligers. Het is goed om te merken dat deze persoonlijke aanpak zijn 

vruchten afwerpt en positief ontvangen wordt.  

 

ONZE JEUGDACTIVITEITEN 

Het is niet te geloven wat de jeugdactiviteitencommissie van RCZ allemaal voor elkaar krijgt! Voor elke 

leeftijdscategorie zijn er dit jaar weer vele activiteiten georganiseerd. Met onder andere Sinterklaasfeest, 

bingoavonden, een Fifa-toernooi 100% Fun-dag en Night of the Racers, zorgt zij voor gezelligheid en binding 

met de vereniging. Ook werd voor de tweede keer voor de oudere jeugd de Zeskamp georganiseerd, waarbij 

onder andere Bubbelbal werd gespeeld en in de sloot gekanood. Een groot succes!! Ook voor het komend jaar 

staan er weer vele leuke activiteiten op de planning. Wilt u hier een handje bij helpen? Alle hulp is welkom! 

 

ONZE TOERNOOIEN 

Voor de 4e keer organiseerden we het Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi. Wat een geweldig festijn! De weergoden 

waren ons weer goed gezind, een leuk, maar druk weekend, waarbij meer dan 1200 kinderen op onze velden 

voetbalden en plezier hadden. En ook het jaarlijkse Freek Groot toernooi was weer een gezellig en sportief feest. 

Bij beide toernooien zijn zeer veel vrijwilligers actief, waarvoor dank! Zonder jullie kunnen we het niet. Voor 

het komend jaar staan deze toernooien uiteraard weer op de agenda. Er wordt al hard aan gewerkt door de 

toernooiorganisaties. We hopen op mooi weer en leuke dagen! 

 

ONZE EVENEMENTEN 

Afgelopen jaar waren er weer 2 Supermegabingo’s. Deze druk bezochte avonden staan altijd garant voor een 

dolle boel. Komend jaar weer in de planning!  

Het 35+ veteranenvoetbal op gaat ook goed; een potje vrijdagavondvoetbal waarbij het resultaat, maar zeker ook 

de derde helft belangrijk is. 
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Aan de jaarlijkse Sylvesterloop deden ook dit jaar weer vele enthousiaste hardlopers mee. Nieuw hierbij was de 

elektronische tijdregistratie, een 7,6km wandeltocht en een kort loopcircuit op ons complex voor de jongste 

jeugd. Op 29 december is alweer de 48e editie van dit evenement. Iedereen is weer welkom om mee te doen. 

 

ONZE COMMUNICATIE 

We zijn trots op onze website, waar alle informatie over het voetbal en alle activiteiten eenvoudig terug te 

vinden is. Onze wekelijkse nieuwsbrief De Racer verschijnt trouw iedere week in gedrukte vorm en wordt 

digitaal aan alle leden verstuurd. Dank aan de redactie en drukkerij Zaansprint voor het verzorgen van deze 

essentiële communicatie naar onze leden. En natuurlijk ook aan alle verslaggevers die trouw 

wedstrijdverslagen sturen. Onze Facebook-pagina heeft inmiddels 619 vrienden. Én we zijn actief op Instagram. 

Heeft u ook een nieuwtje om te delen met de leden of een wedstrijdverslagje geschreven of foto’s of een video 

gemaakt? Schroom dan niet om deze te sturen naar de redactie van RCZ.  

 

ONZE FINANCIËN 

Financieel gaat het goed met RCZ. Het financieel jaarverslag wordt gedeeld tijdens de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

 
 
Op zondag 1 december zijn de laatste loten ingevoerd en nu 
afwachten wat uiteindelijk de uitkomst is. 
 
volgende week hoop ik met de einduitslag te komen van hoeveel 

loten er  verkocht zijn.                

 En is het ook bekend wie in de Top 3 van de beste verkopers zit en 

het team dat de meeste loten verkocht heeft. 

Namens de jeugdactiviteiten van R.C.Z.   
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Afgelopen woensdag  27 november was het dan zo ver: het grote sinterklaasfeest voor de jongste 

jeugd.  

Tegen 16.30 uur kwamen 58 kinderen, waarvan de meesten verkleed als pietje, binnen in de kantine 

van R.C.Z. 

Na het welkomstwoord door Jan Sjouwerman kon het feest beginnen en begonnen we de middag met 
een optreden van de Goochelaar Magic - Collo. Iedereen keek ademloos toe hoe hij de een na de 
andere truc deed. Af en toe had de goochelaar assistentie nodig van de kinderen. De Racers waren 
onder de indruk van wat Magic - Collo allemaal liet zien, het was dan ook stil tijdens zijn optreden. 
Om 17.30 uur nam Magic - Collo afscheid en was het tijd om te gaan eten patat met kipnuggets of een 
kaassoufflé en natuurlijk wat te drinken. 
Tijdens het eten kwamen er 2 pieten die pepernoten uitdeelde en 1 piet was erg ondeugend , die ging 
in de stoel van Sinterklaas zitten. De kinderen vroegen waar Sinterklaas was en de pieten zeiden dat 
ze om 18.00 uur klaar met eten moesten zijn  om dan op de banken  te gaan zitten voor Sinterklaas. 
Dat lieten ze maar 1 keer zeggen en om 18.00 uur werd Sinterklaas met nog een Piet toe gezongen 
met het liedje "sinterklaasje kom maar binnen" Sinterklaas nam plaats op zijn stoel en vroeg of iemand 
zij staf wilde aannemen en weg zetten, 1 jongen deed dat heel goed hij heeft tijdens het feest de staf 
zelfs bewaakt, Sinterklaas gaf hem een groot compliment. 
Sinterklaas was blij dat hij weer bij RCZ was en vroeg hoe het 1ste team ervoor stond en had nog wat 
vragen voor de kinderen. En ook kwamen er wat kinderen naar voren die een liedje gingen zingen. 
Toen was het tijd voor .... de polonaise met de muziek van Klaas zette ze de hele kantine op zijn kop. 
Nadat de pieten een beetje moe waren geworden gingen de kinderen in een hele grote kring zitten en 
kregen ze een cadeautje van piet, eindelijk  iedereen had een cadeautje en kon het aftellen beginnen 
en bij 0 was het uitpakken. 
En wat was het cadeautje dit jaar ja hoor een voetbal! En wat kregen ze nog meer nog een chocolade 
letter wat een verrassing het kon niet op dit hadden 2 hulp Verkade pieten geregeld, bedankt hiervoor. 
Toen was het tijd om afscheid te nemen van Sinterklaas met zijn gevolg en met het lied "dag 
sinterklaasje" werd sinterklaas uitgezwaaid. 
 
 
Wij van de jeugdactiviteiten van R.C.Z. zijn natuurlijk Sinterklaas en zijn Pieten heel erg dankbaar dat 
zij weer tijd hadden om bij R.C.Z. langs te komen. Om 19.00 uur waren alle kinderen weer opgehaald 
en was het weer rustig in de kantine en konden wij aan het opruimen beginnen. 
Ik wil iedereen die geholpen heeft om deze middag doen slagen hartelijk bedanken, ik ga geen namen 
noemen ,omdat ik niemand wil vergeten! 
 
 

Al met al, kunnen we terugkijken op een geslaagd feest, die 

mede mogelijk werd gemaakt door de Grote Clubactie en de 

vele hulpleiding die aanwezig was . 

Foto's van het sinterklaasfeest staan op de site  Namens de 

jeugdactiviteiten Nathalie, Lida, Dorkas en Gea. 
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Afgelopen zaterdag 30 november  zijn er 2 voetbalpieten op trainingsstage geweest bij de dwergen. 
Zij waren erg onder de indruk hoe goed onze kleine mannen en vrouwen nu al kunnen voetballen! De 
pieten moesten eerst de warming - up gaan doen met de dwergen van de trainer dat werd een leuk 
spelletje en zo werden de spieren lekker warm. Om 10.30 uur werd er wat gedronken en kon er een 
groepsfoto gemaakt worden van de dwergen en  de pieten. Natuurlijk kregen de dwergen ook nog 
pepernoten en een chocolade letter van de pieten en werd er afscheid genomen. 
Bedankt pieten voor de leuke ochtend . 
 
Namens de jeugdactiviteiten , Lida, Nathalie, Dorkas en Gea.  

 

Deze jeugdactiviteit is mogelijk gemaakt door de opbrengst van 

de Grote Clubactie!!!!! 

 

 

 

 

RCZ mo15-2 tegen Egmondia. 

Zaterdag 23 november. 

Het was een koude dag met flink wat wind, maar de meiden stonden en weer helemaal klaar voor. En ze hielden 
zich een hele tijd heel goed tegen de tegenstanders. De 1e 20 tot 25 minuten bleef het 0-0 met aan beide kanten 
genoeg kansen. Helaas viel de 0-1 en kort daarna de 0-2. 
Tegen het eind van de 1e helft stonden ze 3 doelpunten achter. 
Na even opgewarmd te zijn en een handje pepernoten te hebben gegeten,(gekregen van de pieten op het plein 
naast het voetbalveld) waren ze klaar voor de 2e helft. 
Ook de nieuwe meiden in het team hebben heel hard gewerkt en iedereen deed goed haar best. 
Door een penalty, genomen door Isa, werd het 3-1 
(Wat een mooi doelpunt) 
De tegenstanders wisten daarna nog 2 x te scoren. 

Meiden, ondanks het verlies hebben jullie het heel goed gedaan. Jullie hadden echt nog wel een doelpunt 
verdiend en het zal elke week een beetje beter gaan. Nog twee wedstrijden tot de winterstop en zaterdag tegen 
de nr 11. Wie weet wat er kan gebeuren en helemaal als jullie verder in het seizoen beter op elkaar zijn 
ingespeeld. Maar eerst nog 2 wedstrijden te gaan. 
Zet hem op. 

Sylvia, moeder van Feline 
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Achtste competitiewedstrijd 30 november 2019 (Klasse 2)  

KFC MO 17-1 – RCZ MO 17-1    Eindstand 0-8 

Het was een wat ongemakkelijke, maar stiekem toch ook wel leuke hereniging, want vier meiden van KFC zijn dit 
jaar overgestapt van KFC naar RCZ en zagen hun oude teamgenootjes weer voor het eerst onder ogen. 
Daarnaast speelde een oud speelster van RCZ, Tess Stelling nu bij KFC, wat voor beide partijen toch wat 
nervositeit gaf. Isa gaf aan dat ze best zenuwachtig was om tegen haar oude team te spelen, waardoor ze het 
gevoel had niet optimaal te kunnen presteren. 

Nu het einde van de competitie in zicht is, loopt het aantal blessures op onder 
onze meiden, waardoor we niet op volle kracht konden spelen. Bo is nog steeds 
herstellende van haar zweepslag en Siara kon ook niet meespelen, omdat zij 
vorige wedstrijd een ellenboog tegen haar slaap kreeg, waardoor ze een lichte 
hersenschudding had opgelopen. Zelfs Mark, de coach, was op halve krachten 
aanwezig, omdat hij afgelopen woensdag een operatie had ondergaan. Hij had 
instructies van het ziekenhuis meegekregen om vooral zijn buikspieren niet te 
gebruiken. Dat is hem gelukkig gelukt, mede omdat hij met een gerust hart het 
coachen kon overlaten aan Fenna Punt. 

We hadden vertrouwen in de wedstrijd, want KFC staat strak onderaan en wij op 
de eerste plek, maar we moesten niet te vroeg juichen, want uit ervaring blijkt, dat 
dit ook hele lastige wedstrijden kunnen zijn. We zagen gelijk dat KFC geen vaste 
keeper op doel had staan, maar dit meisje stond wel goed te keepen. RCZ liet de 
bal goed rondgaan. Er werd echt goed overgespeeld. Kirsten en Fleur waren 
direct dominant in de aanval. Fleur wist zelfs bijna met een ‘Marco van Barsten’ 
omhaal te scoren. We walsten letterlijk over KFC heen, maar toch was het eerste 
doelpunt een eigen inzet (wel met de credits van Kirsten). Het tweede doelpunt 
was van Niki, na een mooie voorzet van Reese. Rust.  

KFC begon weer met een andere keeper, deze dame stond een stuk minder 
stevig op doel dan de eerste.  
Kirsten rook dit blijkbaar en scoorde na de rust al gauw de 3- en de 4-0. De bal 
werd goed rondgespeeld, onze middenveld stond als een huis. Zo sterk, dat 
zelfs Megan, onze laatste vrouw, vanuit de achterhoede via een corner wist te 
scoren 5-0. KFC wisselde weer naar de vorige keeper, maar dat mocht helaas 
niet meer baten, want Niki scoorde met een prachtig afstandsschot in de 
kruising 6-0. Rana was ook gretig om te scoren tegen haar oude cluppie, maar 
dit mocht helaas niet lukken. Wel had ze een mooie assist naar Isa, die 
vervolgens de 7-0 en 8-0 wist te scoren. Yes, dat zal een fijn gevoel voor Isa 
zijn geweest. Gelukkig voor KFC floot de scheidsrechter deze marteling voor ze 
af.  

Volgende week moeten we echt weer aan de bak, want dan moeten wij als 
koploper tegen de tweede (Westzaan) in de poule. Dat wordt dus de 
kampioenswedstrijd van dit seizoen. Na de winterstop gaan we een klasse 
hoger spelen, want onze meiden konden deze tweede klasse makkelijk aan, 
ondanks ze toch wat jonger zijn dan onze tegenstanders.  
 
Dus voor alle RCZ-ers kom aankomende zaterdag gezellig kijken om 12:30 uur 
om onze meiden aan te moedigen! 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 15,  03 december 2019. 

 
 

 
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 15,  03 december 2019. 

48e RCZ SYLVESTERLOOP:  

ZONDAG 29 DECEMBER 

Zondag 29 december a.s. staat de 48e Sylvesterloop op het programma. Deze trimloop over 18,0, 7,6 

en 4,4 kilometer wordt door veel trimmers gezien als een goede generale voor de halve marathon van 

Egmond die enkele weken later plaatsvindt. 

De inschrijving voor alle 3 de afstanden is vanaf 09.00 uur mogelijk in de kantine van RCZ. De starttijden 

zijn als volgt: 

18 kilometer: 10.30 uur 

7,6 kilometer: 10.40 uur 

4,4 kilometer: 10.50 uur 

De inschrijfgelden voor deze afstanden bedragen resp.  € 9,00, € 7,00 en € 5,00 inclusief herinnering 

(de bekende medaille). Zonder herinnering betaalt men € 2,00 minder. 

Daarnaast is er voor de jongste jeugd tm JO12 jaar een loop van 1500 meter. Inschrijven hiervoor 

kan bij de teamleider/coach tm 7 dec. Je betaalt dan €1 maar hiervoor krijg je op 29 december een 

patatje! Ook is er de mogelijkheid om te wandelen. Wandelaars vertrekken om 11.00 uur voor hun rondje 

Jagersplas. 

Gezien de te verwachte drukte is het raadzaam om tijdig in te schrijven. Wij hopen dat we weer vele 

RCZ-ers aan de start mogen zien. Daarnaast hebben we altijd weer een hele grote groep vrijwilligers 

die de trimmers van start tot finish begeleiden. Zonder de steun van deze mensen is het onmogelijk om 

een evenement als deze te kunnen organiseren, daarom vanaf deze plaats alvast iedereen weer 

hartelijk dank. 

Voor alle duidelijkheid hebben we onderstaand een  (voorlopig) overzicht gemaakt met namen en tijdstip 

wanneer een ieder aanwezig dient te zijn. Houdt hier rekening mee zodat alles op rolletjes kan verlopen.  

Aanwezig om 08.45 uur:  

B.Elzenga,  H.Sieraad, A.van der Wardt, K. Dallinga,  B. Visser,  L.Poppes, F.Hoogmoed, G.v/d Stadt, 

E. Revers, F Punt, S. Sieraad, C v/d Wardt 

Aanwezig om 09.00 uur: 

G.de Koning, M.de Koning, H.Ketema, Marco Elzenga, A.Smit , E. an Dam 

Aanwezig om 09.30 uur: 

E.Reitmaier, M.de Graaf, A. de Graaf, H. Elzenga, B.Lindeman, J.Laan,  P.Mandjes,  H.Stengs, C.Gruijs, 

R. Rep, G.Ofman,  K. Visser,  V. Braan, C.Meijn, Michel Elzenga, J.Haak,  A. Neelen, F. Witbaard, P. 

van der Wardt, R. van der Wardt, W.Roubos,  A. Manasse, G.J. Heck, J. Revers, Niek Bodifee, C. 

Meester, R. Lindeman, B.Goebert, M.Goebert, J. Vollrath, M. de Vries, F.Meijn, R.Middelkoop, T.Pas, 

R.Bijleveld, M.Smit 

Aanwezig om 09.45 uur: 

P.Nauta, T.de Boer  

Het kan zijn dan we toch een naam zijn vergeten in dit overzicht. Neem dan even contact op met André 

Punt; 06-20136764. 

Bovendien kunnen we nog enkele mensen gebruiken om te assisteren. Wacht niet af, maar bel André 

direct op. Alvast bedankt.  
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OUDJAARSBORREL  NA AFLOOP SYLVESTERLOOP 

Na afloop van de 48e Sylvesterloop op 

zondag 29 december blijft de kantine 

open voor alle vrijwilligers en alle 

andere RCZ-ers om gezellig een 

oudjaarsborrel met elkaar te drinken. 

Gedurende de middag kan men onder 

het genot van een hapje en een 

drankje gezellig kletsen, kaarten, 

darten of iets dergelijks. 

Zo kunnen we er met z'n allen weer 

een gezellige RCZ dag van maken die voor de meeste van ons 's morgens al vroeg 

zal beginnen met de 48e Sylvesterloop. Na afloop hiervan is het daarom dan ook 

leuk om met z'n allen nog even gezellig na te zitten en ons voor te bereiden op de 

ongetwijfeld “zware” laatste dagen van 2019. Wij rekenen op de komst van vele 

Racers. 

De middag zal na afloop van de Sylvesterloop omstreeks 14.00 uur beginnen.       

 

 

SPONSORS RCZ SYLVESTERLOOP: 

 

ZAANSPRINT SNELDRUKKERIJ VSH GIETERIJ 

OP DEN VELDE INDUSTRIE DAKTERRAS TECHNIEK 

VAN DER WARDT TRANSPORT FAITH SCHOONMAAKBEDRIJF 

DE GRANIETZUIL THIJSSEN MAKELAARDIJ  BITEX TRADING 

STUKADOORSBEDRIJF ROB KOENE  SERVAAS VERSCENTER 

KOFFIEHUIS LAMERS INSTALLATIEBURO BROEKKAMP VOF 

SMIT SPORTPRIJZEN DE 3 MUSKETIERS (Mark, Han & Karel)  

TAXI KALF  AA DRINK 

FRANS SCHOL KRAAN- EN TRANSPORTBEDRIJF  
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Dinsdag 3 december 17.30-Einde Ada & Mireille 

Woensdag 4 december 17.30-19.00 Marieke 

 19.00-20.30 Marcel 

Donderdag 5 december 17.30-20.30 Mireille & Gré (vanaf 19.15) 

 20.30-Einde Ruud 

Zaterdag 7 december 08.00-13.00 Inge + Marieke 

 08.15-10.30 Ouder JO9-3 + Ouder JO11-1 + ouder JO10-2 

 10.30-13.00 Ouder JO8-1 + Ouder JO9-5 + Ouder JO15-2 

 12.00-14.30 OuderJO13-1 

 13.00-Einde Mary & Sabrina 

 14.00-16.30 Ouder MO17-1 + Ouder JO14-1 

 16.30-19.00 Speler RCZ 35+2 

Zaterdag 14 december  08.00-13.00: 2 vaste medewerkers 

 08.15-10.30 Ouder JO9-1 + Ouder JO 9-2 + Ouder JO10-1 

 10.30-13.00 Ouder JO9-5 + Ouder JO10-3 + Ouder JO14-2 

 12.00-14.30 Ouder JO15-1 

 13.00-19.00 2 vaste medewerkers 

 13.00-15.30 Ouder MO13-1 

 16.30- 19.00 Speler RCZ Zat.2 

Zondag 15 december 11:00-15:00 Vaste medewerker 
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OnzeClubwinkel vervangt Sponsorkliks 

 

De leukste manier om onze club te sponsoren! En jij 

krijgt ook geld terug van je aankoop! 

Met de OnzeClubwinkel-module sponsor jij onze vereniging, zonder 

dat het jou ook maar een cent extra kost. Simpelweg, door middel 

van online aankopen die je normaal gesproken toch al doet. 

Zo doe je dat: 

1. Ga voor een online aankoop eerst naar onze website of de VoetbalAssist clubapp. 
2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan. 
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende webshop. 
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, rechtstreeks bij de webshop. 
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar RCZ. 
6. Jij betaalt NIETS extra. 

Hoe dat kan. 

OnzeClubwinkel werkt samen met meer dan 400 webshops. Als wij als club deze webshops 

promoten, ontvangen wij een percentage van het aankoopbedrag als commissie. Het enige verschil 

met een ‘normale’ aankoop, is dat de webshops registreren dat jij via onze club bent doorgeklikt zodat 

ze ons kunnen belonen. Zodra er dus een aankoop of boeking is afgerond ontvangen wij een 

commissie. Of je nu rechtstreeks naar de webshop gaat of via de OnzeClubwinkel-module, je betaalt 

hetzelfde en doet je aankoop gewoon zoals je gewend bent. Dus waarom zou je het niet doen? 

Ruime keuze aan webshops. 

Er zijn meer dan 400 webshops aangesloten, waaronder Bol.com, Coolblue, Bijenkorf, Mediamarkt en 

Booking.com. Jouw favoriete webshop zit er dus waarschijnlijk wel tussen. Dus of je online kleren 

koopt, een nieuwe tv besteld of een hotel boekt, onze vereniging ontvangt geld in de clubkas als jij 

eerst naar onze site of clubapp gaat. 

Met elkaar kunnen we veel verdienen voor onze club. 

Het percentage dat van het aankoopbedrag uitgekeerd wordt verschilt per webshop en 

product(categorie). Een aankoop of boeking kan tussen de 1% en wel 8% per aankoop opleveren voor 

onze club! Stel je eens voor wanneer alle leden dit zouden doen. 

https://www.rcz.nu/1069/onzeclubwinkel/
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Voor jou een kleine moeite (maar 1 klik extra), voor onze club een grote winst! 

Ga dus voortaan voordat je een online aankoop doet, via onze website of de clubapp naar de 

webshop van jouw keuze. 

Alvast bedankt voor je steun! 

Zelf ook een persoonlijke commissie ontvangen? 

Naast dat de commissie naar jouw vereniging gaat, kun je er ook voor kiezen om een deel zelf terug 

te ontvangen. Het betekent dus dat je altijd korting krijgt op je aankoop of boeking. Activeer dan nu je 

persoonlijke account! 

BEKIJK DE AANGESLOTEN WEBWINKELS 

  

 

https://www.rcz.nu/1069/onzeclubwinkel/


   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

AALSMEER EN CRUQUIUS 



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

 

Club van 100 leden ondersteunen RCZ                        

financieel met een jaarlijkse bijdrage van €46,-.  

 

Jouw naam ook op het bord in de kantine? Neem voor informatie over lidmaatschap 

contact op met:  Ada van der Wardt, tel 06-38454714, clubvan100@rcz.nu  

Leden  worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op IBAN NL59INGB0007975074 tnv 
RCZ Club van 100 

Online shoppen? -> www.Sponsorkliks.nl en sponsor RCZ gratis! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

