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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. jeugdcoördinator bovenbouw Harry Volkers  06-54326667 TC-bovenbouw@rcz.nu  

Techn. jeugdcoördinator 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 ouders 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 / Social media Joyce Diel  06-24972417 Redactie@rcz.nu  

Website    Fiona Hoogmoed  06-50428820  Info@rcz.nu  

mailto:info@rcz.nu
http://www.rcz.nu/
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UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 
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PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 
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PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 
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KANTINEDIENSTEN 

 

Dinsdag 10 december  

17.30-Einde Ada & Mireille  

Woensdag 11 december  

17.30-19.00 Marieke  

19.00-20.30 Marcel  

Donderdag 12 december 

17.30-19.15: Mireille 

19.15-21.00: Gré 

21.00-einde: Esther 

Zaterdag 14 december 

08.00-13.00: Arnaud + vaste medewerker 

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

10.00-12.30: Ouder JO14-2 

10.30-13.00: Ouder JO9-5 + Ouder JO10-3  

12.00-14.30: Ouder JO15-1 

13.00-19.00: vaste medewerker 

14.00-18.00: Mike  

14.00-16.30: Ouder MO13-1 

16.30- 19.00: Speler RCZ Zat.2 

Zondag 15 december 

11.00-15.00: Gré 

Maandag 16 december 

18.00-20.00: Jolanda 

Dinsdag 17 december  

17.30-Einde Ada & Mireille  

Woensdag 18 december  

Geen training 

Donderdag 19 december 

17.30-19.15 Mireille 

19.15-21.00 Gré 

21.00-einde Esther 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAININGEN IN DE KERSTVAKANTIE 

Voor de teams die op maandag en woensdag 

trainen is de laatste training van dit jaar op 

maandag 16 december.  Voor de teams die 

op dinsdag en donderdag trainen is dit laatste 

training op donderdag 19 december. 

In de kerstvakantie zijn er geen trainingen 

voor de jeugd. We beginnen weer in de week 

van 6 januari. 

 

Activiteiten in de kerstvakantie: 

Vrijdag 27 december: Oliebollentoernooi in 

Sporthal de Struijk 

Zondag 29 december: Sylvesterloop  

Vrijdag 3 januari: Fifa-toernooi 
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OLIEBOLLENTOERNOOI 

 

Winterstop? Kerstvakantie? Geen voetbal? Vergeet het 

maar! Op vrijdag 29 december is ons jaarlijkse 

Oliebollentoernooi voor alle RCZ jeugdleden. Lekker 

zaalvoetballen in Sporthal De Struijk in Zaandam. 

Volgende week staat het speelschema in de Racer en 

op de website. Indien je niet aanwezig kunt zijn, meld je 

dan van te voren af bij je teamleider/coach.  

 

 

 

 
DE COMPLIMENTEN VOOR RCZ JO12-3 
  
Vorige week ontving het bestuur een leuk bericht van 
de coach van Saenden JO12-2 met een dik 
compliment voor de spelers, coaches en publiek van 
RCZ JO12-3. Ook een pluim voor RCZ scheidsrechter 
Jady ten Cate. Trots op jullie allemaal! Hieronder het 
bericht: 
  
  
 

Beste bestuurslid van RCZ 

  

Afgelopen Zaterdag 30 November was er een kampioenswedstrijd tussen RCZ 

JO12-3 en Saenden JO12-2, uit deze wedstrijd zal die dag een kampioen komen en 

feestje gaan vieren. 

Helaas voor RCZ won Saenden de wedstrijd en mochten zich kampioen noemen. 

In die wedstrijd had de goed leidende scheidsrechter J. ten Cate de uiterst 

sportieve wedstrijd onder controle. 

Naast een compliment naar de scheidsrechter gaat er nog een groter compliment 

naar RCZ JO12-3 en hun beide top coaches. 

Als waardige verliezers gaven ze een erg mooie huldiging op het veld voor de 

kampioenen van Saenden, zoals het moet en in het voetbal hoort. Heder daags is 

dit niet vanzelfsprekends meer en daarom mijn grote waardering naar de 

scheidsrechter, spelers van JO12-3, beide coaches en het aanwezige publiek. 

  

Bedankt namens geheel Saenden. 

  

Groeten, 

Ferry van Breukelen (Coach Saenden JO12-2)  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

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. Toernooicommissie 

8. Jubilea/leden van verdienste 

9. Martinus May clubman/clubvrouw bokaal 

10. Fair play cup 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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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. De uitnodigingen zijn 

verstuurd. Mocht je deze onverhoopt niet 

ontvangen, maar ben je wel actief voor RCZ, 

dan ben je uiteraard ook van harte welkom. 

Laat het ons weten. Tot dan!  

 

Het bestuur van RCZ 

 

 

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 plaats vindt. 

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 vooraf bij de teamleider/coach. Je betaalt dan €1 maar hiervoor krijg je op 29 

december een patatje!  

Ook voor wandelaars is er de mogelijkheid om te wandelen. Zij 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. 
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SPONSORS RCZ SYLVESTERLOOP: 

 

ZAANSPRINT SNELDRUKKERIJ   OP DEN VELDE INDUSTRIE   

VAN DER WARDT TRANSPORT   DE GRANIETZUIL   

STUKADOORSBEDRIJF ROB KOENE  KOFFIEHUIS LAMERS  

SERVAAS VERSCENTER    SMIT SPORTPRIJZEN    

DE 3 MUSKETIERS (Mark, Hans & Karel)  TAXI KALF 

BITEX TRADING     VSH GIETERIJ      

DAKTERRAS TECHNIEK    FAITH SCHOONMAAKBEDRIJF  

THIJSSEN MAKELAARDIJ    INSTALLATIEBURO BROEKKAMP VOF 

FRANS SCHOL KRAAN- EN TRANSPORTBEDRIJF AA DRINK  

 

VRIJWILLIGERS 48e SYLVESTERLOOP 

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. van 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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ZONDAG 29 DECEMBER:  

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.       

 

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 inschrijvingen 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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OPBRENGST GROTE CLUBACTIE 2019: 2362 verkochte loten!!!!!!!!! 

8 december 2019 

Een heel groot compliment voor iedereen die mee heeft geholpen met dit mooie resultaat!! 

De lotenverkoop termijn voor de Grote Club Actie is inmiddels 

verstreken.  Alle tijdig ingeleverde formulieren, dat wil zeggen 

niet later dan 30 november, zijn door mij verwerkt en ingevoerd. 

Gebleken is dat 137  jeugdleden van onze jeugdteams de 

afgelopen weken hard gewerkt hebben om zoveel mogelijk 

loten te verkopen. In familiekring, in de straat, in de buurt , 

overal hebben zij hun best gedaan om onze mooie club te 

steunen door loten te verkopen. Mede door de stimulans van 

jullie ouders hebben we een prachtig verkoopresultaat 

behaald. Namens het bestuur en alle leden heel veel dank 

daarvoor aan jullie allemaal!  

Verkoopresultaat  

Dit jaar zijn er al alles zo blijft 2362 loten verkocht. Vorig jaar waren dat 2202 verkochte 

loten. 

Dat is goed voor € 5660,80. Met dit bedrag zullen we weer de jeugdactiviteiten voor de jeugd 

kunnen organiseren. Ik ben dan ook ontzettend trots dat de meeste jeugdleden weer aan de 

lotenverkoop meegewerkt hebben, moet je na gaan als iedereen mee had gedaan. De Club 

van Honderd heeft 2 superloten gekocht, dat zijn 100 loten en de rest van de loten zijn door 

de jeugdspelers verkocht.    

Alle lotenverkopers ontzettend bedankt voor jullie inzet! voor dit geweldige resultaat. 

   

Hieronder de 3 topverkopers van 2019 en het top team :    

 

De Top 3   : 

1 Tara Steding          MO15-1       : 172 loten 

2  Nina Hageman     JO10-3         :   91 loten 

3  Yonah van Haren JO10-3         :   81 loten 

Het team met de meeste verkochte loten is  MO15-1:  279 loten. Haast iedereen uit dit team 

heeft hier aan mee gedaan,  een hele mooie prestatie. Top meiden!    
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UITBETALING ZAKGELD 

Diegenen die 10 of meer loten verkocht hebben met de lotenverkoop van de Grote clubactie 

kunnen hun zakgeld eerdaags ophalen. Zij krijgen een mailtje met verdere informatie via de 

coördinatoren. 

Dit is ook voor de 3 beste lotenverkopers en de teamprijs van toepassing. 

Namens de jeugdactiviteiten van R.C.Z 

Gea van de Stadt 

 

 
Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
Volg ons op: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

 

 

  

 

 

 
 

 

Wist je dat….. 
  
je bij RCZ je frituurvet en oud papier in kan leveren? De 
opbrengst gebruiken we weer om voor jullie mooie 
activiteiten te organiseren. 
  
*Frituurvet kan worden ingeleverd in het fietsenhok.  
*Oud papier mag in de bakken met blauwe deksel langs het pad bij de ingang van 
ons complex. 
  
Bedankt voor de medewerking! 

& 

https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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ONZE CLUBWINKEL 

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. 

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

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 

 
 
 
 

Wedstrijdverslag Zuidoost United JO17-1 vs RCZ JO17-1 

 
Vroeger dan dat onze mannen gewend waren, werd er aangetreden in Amsterdam Zuid-
Oost om 11:15 
Zijn ze wakker, of ligt er nog 1 te slapen? 
 
Na 5 minuten aftasten stonden we met 1-0 achter. 
En zo jammer, na een mooie redding van Joey, die het team vroeg maar vol enthousiasme 
uit de brand wilde helpen na een ziekmelding van eigen keeper Rick, klutste de bal na wat 
gerommel het doel in. 
1 voordeel. RCZ stond op scherp. 
 
RCZ werd wakker en we konden daadwerkelijk gaan starten. Sam tikte redelijk snel de 
gelijkmaker en strak daarna kreeg Tim hem na een mooie pass van Quinten op zijn schoen, 
zodat hij hem in 1 keer vol in de kruizing kon trappen.  
Hoppa..en nu voetballen. 
Er werd leuk opgebouwd en goed samengespeeld,  was leuk om te zien. Tibor kon hem mooi 
inschieten na een pass van Tim en met 1-3 konden we de rust in. 
 
Na de rust ging RCZ nog even door Tibor nam de 1-4 en 1-5 voor zijn rekening. Deze werd 
door een briljante trap van Loek, onderkant lat er weer uit gekaatst, waardoor Tibor hem er 
alsnog in kon lopen. 

https://www.rcz.nu/1069/onzeclubwinkel/
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Tim maakte de 1-7. 
Z-O werd moe, de overtredingen steeds feller, maar RCZ bleef lekker voetballen en druk 
houden, tot aan het einde. Top instelling jongens, dat zien we graag.  
Helaas de scheids ontnam een penalty veroorzaakt door hands, maar de man "ontging" wel 
iets meer.  Hij floot voor weinig, aan de andere kant, je kon ook lekker doorballen. 
 
De 8-1...mooie actie van Nikaj. Keeper neemt een terugspeelbal niet goed aan en Nikaj geeft 
die bal toch een trap...hoppaa..dat was een lekkere afsluiter na een frisse ochtend. 
 
Dit was de laatste van dit jaar voor de competitie. 
Volgende week nog uit tegen Dindua in Enkhuizen, voor de Beker. Leuk als we weer een 
ronde verder kunnen. 
 
Tot volgende week! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Negende competitiewedstrijd 7 december 2019 (Klasse 2)  

RCZ MO 17-1 – Westzaan MO 17-1       Eindstand 3-0 

‘ONZE KAMPIOENEN’ 

 

“Hoor de wind waait door de bomen”, een toepasselijk liedje voor afgelopen 5 december 

donderdagsavond, maar onze ‘die hard’ Fenna appte “De training gaat gewoon door!” en 

wat voor training…. Mark en Fenna hadden een leuke Sinterklaastraining bedacht voor de 

meiden die geen pakjesavond vierden. Ze mochten de chocoladeletter van hun eigen naam 

uit het doel schieten. De meiden werden deze avond toch even extra vertroeteld, want ze 

mochten vroegtijdig stoppen, omdat het zo koud was. Een gezellig theekransje volgde. Hoe 

leuk is dat?  

Bedankt trainers, dit soort leuke activiteiten zijn natuurlijk de kers op de taart, naast de 

normale inspanningen. 

We hadden vandaag lekker veel supporters langs de lijn voor deze belangrijke krachtmeting. 

De één tegen de twee! De ouders van Westzaan gaven voor de wedstrijd grove aanwijzingen 

aan hun dochters, welke niet voor herhaling vatbaar zijn. Een onsportief karakter had het 

zeker, jammer hoor! De toon was helaas gezet. 
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Bo-tje was weer van de partij en dat bleef niet ongemerkt, wat was iedereen blij dat ze er 

weer bij was. Westzaan had gelijk een schot op doel, welke goed werd tegengehouden door 

Lynn. Wij mochten twee keer achter elkaar de corner nemen. Bo had een schot op doel, 

maar helaas in de handen van de keeper. Siara kreeg ook een kans, maar kreeg de bal helaas 

niet goed op haar slof. Gelukkig kon Niki met een onwaarschijnlijk mooi schot van afstand de 

bal over de keeper heen het doel in rammen. 1-0. Even later scoorde Fleur met een mooie 

pass voorbij de keeper: 2-0. Robbin had vervolgens ook een schot op doel, maar helaas in de 

handen van de keeper. Frustratie speelde op bij Westzaan. Nummer 17 ging er ruw in en één 

van de tweeling werd neergemaaid. “Dit is nou de derde keer!” riep de scheids en trok geel, 

het meisje werd het veld afgestuurd. We trokken ons er niets van aan, want vlak daarna kon 

Fleur, na een mooie assist van Kirsten, de 3-0 maken. Een mooi antwoord op het onsportieve 

spel van de tegenpartij. Rust. 

 

De tweede helft was gelijkwaardig en er werd echt goed over en weer gevoetbald. Zowel 

RCZ als Westzaan hadden kansen, maar de bal ging het doel niet meer in…. Isa had nog een 

prachtig afstandsschot, maar de keeper kon deze net over het doel hen tikken, verder had 

de keepster (een lange meid) een paar mooie reddingen. Onze meiden hebben tot het einde 

gestreden en met een prachtig 3-0 werd deze belangrijke match afgefloten. We kunnen het 

kampioenschap ruiken, woensdagavond  nog een inhaalwedstrijd bij OFC en dan moet onze 

concurrent Purmersteijn na de winterstop ook nog een inhaalwedstrijd spelen, dus daar zal 

alles van afhangen, maar we hebben er alle vertrouwen in. 

 
 

 
: 


