
 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook opwww.rcz.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op www.rcz.nu 

 

 

Seizoen 2019-2020, nummer 18 

http://www.rcz.nu/
http://www.rcz.nu/
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam


RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 18,  7 januari 2020. 

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS 

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

tel kantine: 075-6167190, info@rcz.nu, www.rcz.nu 
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Een nieuw jaar met nieuwe kansen en een mooi vooruitzicht 

  

Allereerst voor iedereen de beste wensen en veel gezondheid in dit nieuwe jaar. 
 
De eerste activiteiten zitten er inmiddels op, denk aan het geslaagde FIFA toernooi voor de 
jeugd en weer een memorabel trainingskamp van onze veteranen op Texel. 
 
Wat gaat 2020 ons brengen?  
Niemand weet dat nog. Een nieuwe uitdaging om er met z’n allen weer wat moois van te 
maken. Wij rekenen weer op die geweldige inzet van ons mooie leger vrijwilligers die ervoor 
zorgen dat we er als club goed en gezond voor staan.  
Hopelijk staan er nog meer mensen op om de handen uit de mouwen te steken. Dat is ook 
nodig want met het mooie vooruitzicht van ons 100 jarig bestaan en de wetenschap dat er 
een ongelofelijke lijst aan activiteiten op stapel staat om dit met z’n allen te gaan vieren.  
RCZ op naar het 100 jarig bestaan is iets geweldigs om naar uit te kijken, maar laten we eerst 
de draad met elkaar weer oppakken om er ook een mooie 2e seizoenshelft van te maken. 
 
We rekenen op ieders inzet en veel succes. 
  
  
Namens bestuur RCZ 

André Punt - Voorzitter 
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Er zijn geen wedstrijden gespeeld in de afgelopen week  

 

 

10 jan 19.30   RCZ JO17-1 (zaal)        HV/Veerhuys JO17-3 (zaal)         co 

 

Geen uitwedstrijden komende week 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? Volg ons: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

 

 

UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 

& 

https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Op Vrijdag 3 januari was het gezellig druk in de kantine van RCZ. RCZ spelers streden in de 

kerstvakantie om de beste FIFA speler van RCZ 2020. Sami en Timon gaan dit evenement 

begeleiden.  

Op 10 schermen spelen 2 spelers een voetbalwedstrijd tegen elkaar. Eerst werden de voorrondes 

gespeeld  en daarna werd iedereen in een poule ingedeeld. Het ging er heel fanatiek aan toe en we 

hebben mooie acties en goals gezien.  

De halve finale en finale werden op het grote scherm gespeeld en werden de stoelen en krukken 

klaargezet zodat alle toeschouwers goed konden zien hoe de halve finale en finale gespeeld werden. 

Uiteindelijk werd eerst de halve finale gespeeld door Tim La Heij en Ivar Heck, deze werd uiteindelijk 

gewonnen door Ivar. De finale ronde werd uitgevochten door Sam v Diepen en Umur Atay , Umur was 

uiteindelijk de winnaar van 2020! 

Wat was het weer een geslaagd evenement, alle spelers hebben genoten van deze gezellige middag, 

en daar doen we het voor! 

Het  RCZ FIFA toernooi is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote Club Actie!!! 

Sportieve groet, 

Namens de jeugdevenementen RCZ, Nathalie, Lida, Dorkas en Gea. 

 

ps. Alle foto's van deze activiteit zijn te zien op de site. 
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21 December 2019: 

Het RCZ O10 jeugdtoernooi en penaltybokaal 2019  

 

Zaterdag 21 december. De kortste dag van het jaar, maar wel een hele leuke dag. Vandaag was het onderlinge 

RCZ O10 jeugdtoernooi. Met 34 enthousiaste kinderen verdeeld over 6 teams hebben we een ontzettend leuk en 

sportief toernooi gehad.  

De teams waren niet zomaar teams. Het waren de topclubs Ajax, AZ, PSV, Juventus, Liverpool en Barcelona! 

Iedereen speelde een keertje tegen elkaar. Tussendoor verzorgden de toppers in de kantine voor limonade en 

stond er voor lunch een lekker patatje en een snack klaar voor de kinderen. 

Het was een spannende strijd en de teams waren allemaal erg aan elkaar gewaagd. Het bleef tot de laatste 

wedstrijd spannend en na 5 wedstrijden was de eindstand dan duidelijk.  

PSV was veruit de beste en had alle wedstrijden gewonnen. Vlak daarachter volgde Liverpool. De 3e plaats ging 

naar Ajax die op doelsaldo het grote Juventus net voor was. De 5e plek was voor Barcelona en AZ moest helaas 

genoegen nemen met de 6e plek. 

Alle teams gingen naar huis met een mooie beker en voor iedereen was er een medaille. 

 

Tussen de bedrijven door werd er ook gestreden om de felbegeerde penaltybokaal. Helaas hadden we geen 

keeper op doel. De spelers en speelsters moesten de bal in een 

minidoel schieten. Schoot je raak, dan moest je het nog een keer 

doen, maar dan van grotere afstand. Schoot je mis, dan deed je 

niet meer mee. 

Het was Laila Ouijt die dit het allerbeste heeft gedaan en er met de 

penaltybokaal vandoor is gegaan. Van harte gefeliciteerd Laila! 

Een onderling toernooi als deze is zeker voor herhaling vatbaar. 

Wij hebben er in ieder geval van genoten. 

We willen iedereen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat 

vandaag een fantastische dag is geworden! 

Groetjes, 

Michiel en Mark 
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Na het toernooi gaan de voetjes van de vloer bij  
swingende livemuziek.  

 
Uiteraard is er een hapje en een drankje! 

Iedereen is welkom! 
 
 
 
 

 
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! 
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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. 

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/
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.onzeClubwinkel en Sponsor RCZ! 

Verdien geld voor de club en voor jezelf! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

