
 

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 20 

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 20,  21 januari 2020. 

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS 

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

tel kantine: 075-6167190, info@rcz.nu, www.rcz.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rcz.nu
http://www.rcz.nu/
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19.30 RCZ JO17-1 (zaal) Kwiek 78 JO17-1 (zaal) 1 - 12 

8.30 TOB Rksv JO12-2 RCZ JO12-2 2 - 6 

8.45 RCZ JO8-1 Sporting Krommenie JO8-2 9 - 5 

8.45 RCZ JO9-3 Purmersteijn JO9-5 7 - 2 

8.45 RCZ JO12-3 Saenden JO12-1 8 - 0 

8.45 RCZ JO9-4 FC Zaandam JO9-2 6 - 4 

8.45 RCZ JO13-2 SV Rood-Wit Zaanstad JO13-1 1 - 3 

8.45 RCZ JO8-3 VVA/Spartaan JO8-4 3 - 13 

8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 IVV Reigers 5 - 4 

8.45 RCZ JO11-2 OSV JO11-2 4 - 5 

9.00 FC Uitgeest JO10-6 RCZ JO10-5 10 - 2 

9.30 Overbos sv. JO12-1 RCZ JO12-1 7 - 2 

9.45 Foresters (de) JO11-2 RCZ JO11-1 3 - 3 

10.00 Hercules Zaandam sc JO8-3 RCZ JO8-2 0 - 7 

10.00 Hercules Zaandam sc Dragons RCZ JO7 - Mini Racers 2 4 - 3 

10.30 IVV JO10-4 RCZ JO10-2 1 - 21 

10.30 RCZ JO14-1 Reiger Boys JO14-1 1 - 0 

10.30 RCZ JO10-4G Saenden JO10-2 9 - 2 

10.30 RCZ JO14-2 FC Uitgeest JO14-2 13 - 0 

10.30 RCZ JO9-2 Purmersteijn JO9-2 1 - 8 

10.30 RCZ JO10-1 Assendelft JO10-1 6 - 5 

10.30 RCZ JO10-3 Sporting Martinus JO10-6 1 - 20 

11.00 Zaanlandia JO15-3 RCZ JO15-2 2 - 0 

11.15 EVC JO15-1 RCZ JO15-1 0 - 0 

UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 
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11.30 Adelbert st MO15-1 RCZ MO15-1 0 - 1 

11.30 Bloemendaal JO13-3 RCZ JO13-1 2 - 2 

12.30 RCZ MO17-1 Limmen MO17-1 12 - 0 

12.30 RCZ JO19-1 Bloemendaal JO19-2 2 - 3 

12.30 AFC MO13-1 RCZ MO13-2 8 - 0 

12.30 RCZ JO17-1 Graftdijk JO17-1 - 

14.30 RCZ 2 De Wherevogels 3 2 - 0 

14.30 PSZ 35+1 TABA afc 35+2 1 - 8 

14.30 Overbos sv. MO13-1 RCZ MO13-1 1 - 1 

15.00 Wieringermeer 35+1 RCZ 35+2 3 - 3 

12.00 RCZ 3 (zon) WSV 1930 5 (zon) 1 - 3 

 Odin 59 RCZ JO9-1 2 – 3 

 SV Kadoelen RCZ JO9-5 1 - 7 
 

 

25 jan 8.45 RCZ JO14-2 Bloemendaal JO14-2 co 

25 jan 8.45 RCZ JO12-3 Vitesse 22 JO12-3 co 

25 jan 8.45 RCZ JO11-1 Meervogels 31 JO11-1 co 

25 jan 8.45 RCZ JO10-3 Dijk De asv JO10-9 co 

25 jan 8.45 RCZ JO9-5 Saenden JO9-2 co 

25 jan 8.45 RCZ JO8-2 SDZ JO8-7G co 

25 jan 10.30 RCZ JO14-1 Purmerend JO14-1 co 

25 jan 10.30 RCZ JO13-2 DEM (RKVV) JO13-4 co 

25 jan 10.30 RCZ JO10-2 OFC JO10-2 co 

25 jan 10.30 RCZ JO10-5 Sporting Krommenie JO10-5 co 

25 jan 10.30 RCZ JO9-1 Sporting Krommenie JO9-2 co 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 
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25 jan 8.45 RCZ JO14-2 Bloemendaal JO14-2 co 

25 jan 12.30 RCZ JO19-1 Assendelft JO19-1 co 

25 jan 12.30 RCZ JO17-1 Saenden JO17-1 co 

25 jan 12.30 RCZ MO17-1 Sporting Krommenie MO17-1 co 

25 jan 14.30 PSZ 35+1 Buitenveldert sc. 35+2 co 

25 jan 14.30 RCZ 2 Hercules Zaandam sc 3 co 

25 jan 14.30 RCZ MO15-2 Sporting Krommenie MO15-1 co 

26 jan 11.30 RCZ 2 (zon) Alkmaarsche Boys 2 (zon) co 

26 jan 12.00 RCZ 3 (zon) FC Uitgeest 4 (zon) co 

26 jan 14.00 RCZ 1 (zon) RWZ 1 (zon) co 

 

 

25 jan 8.30 AFC IJburg JO11-7 RCZ JO11-2 co 
 

25 jan 8.30 DZS JO10-2 RCZ JO10-4G co 
 

25 jan 8.30 TOB Rksv JO9-1 RCZ JO9-2 co 
 

25 jan 8.30 Monnickendam JO9-2 RCZ JO9-3 co 
 

25 jan 8.30 SDZ JO8-5 RCZ JO8-3 co 
 

25 jan 9.00 Limmen JO13-3 RCZ JO13-1 co 
 

25 jan 10.00 FC Uitgeest JO10-2 RCZ JO10-1 co 
 

25 jan 10.00 Spaarnwoude, JO9-1G RCZ JO9-4 co 
 

25 jan 10.00 SVA JO8-2 RCZ JO8-1 co 
 

25 jan 10.15 Argon JO15-3 RCZ JO15-2 co 
 

25 jan 10.30 Alcmaria Victrix MO15-1 RCZ MO15-1 co 
 

25 jan 11.30 VVA/Spartaan JO12-2 RCZ JO12-1 co 
 

25 jan 12.00 Diemen sv. MO13-1 RCZ MO13-1 co 
 

25 jan 13.00 Hercules Zaandam sc JO15-1 RCZ JO15-1 co 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 
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25 jan 8.30 AFC IJburg JO11-7 RCZ JO11-2 co 
 

25 jan 13.15 Sporting Martinus MO13-2 RCZ MO13-2 co 
 

25 jan 14.30 Meteoor De sv. 1 PSZ 1 co 
 

25 jan 14.30 Geuzen Middenmeer 45+3 RCZ 45+1 co 
 

25 jan 14.30 Vlug en Vaardig cvv. 35+1 RCZ 35+1 co 
 

25 jan 15.00 Jong Hercules 35+1 RCZ 35+2 co 
 

25 jan 15.00 Volendam (rkav) JO12-8 RCZ JO12-2 co 
 

25 jan 16.15 Alliance '22 sv. JO16-3 RCZ JO16-1 co  

 

  

 

 
 

Harry Volkers blijft Hoofdtrainer 
Harry Volkers zal ook komend seizoen de hoofdtrainer van RCZ zijn, met George Magielsen en 
Michael Willemsen als zijn assistenten / 2e trainer. Rob Trip (teamleider), Marcel van Wel 
(grensrechter) en Gerard Ofman (verzorger) maken het team compleet, ook komend seizoen. De 
eerstvolgende competitiewedstrijd is op 26 januari om 14.00u thuis de derby tegen Rood Wit 
Zaanstad. 
De spelers en begeleiding van de selectie waren dit weekend voor geslaagd een 4-daags 
trainingskamp in Portugal. Op de foto de hele groep voor vertrek 

 
 
René Middelkoop keert terug op oude nest. 
Na 5 jaar trainer te zijn geweest bij de dames van Hercules keert René 
Middelkoop terug bij RCZ.  René zal zich bezig gaan houden met de 
trainingen van onze oudere meiden ism de bestaande trainersgroep en 
daarnaast de rol van (technisch) coördinator van onze, nog steeds 
groeiende, meisjesafdeling gaan vervullen. Voor vele Racers is René 
een bekend gezicht en heeft ook ons 1e onder zijn hoede gehad en zijn 
toen ook onder zijn leiding teruggekeerd naar de 4e klasse. Wij zien in 
René de juiste man, met al zijn ervaring in het damesvoetbal, om onze 
meidenafdeling te leiden en het damesvoetbal weer terug te brengen 
bij onze club. Wij wensen René heel veel succes bij zijn terugkeer en 
kijken uit naar onze hernieuwde samenwerking. 

Bestuur RCZ 
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
                                                                                                                                                

 

 
 

 

Zus Leyla Altuntas 

en 

Broer Melih Altuntas, 

Zijn gekozen uit de teams  RCZ JO9-4 en JO8-1 om op  

zondag 26 Januari  2020 

samen Pupil van de Week te zijn bij de wedstrijd: RCZ 1 tegen  RWZ  1   

Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 12.45 uur  (bij trainer Harry Volkers ). 

Wat er daarna allemaal gebeurt is nog een verrassing maar het wordt een leuke middag. 

Wij wensen jullie veel plezier deze middag. 

Namens de jeugdafdeling van RCZ.    

 

         

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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Kantinediensten t/m 2 februari 

     

Zaterdag 25 januari 08.00-13.00 Mary & Quinta 

  08.15-10.30 Ouder JO10-2 + Ouder JO10-5 + Ouder JO13-2 

  10.30-13.00 Ouder JO14-2 + Ouder JO11-1 + Ouder JO10-3 

  12.30-15.00 Ouder JO14-1 

  13.00-Einde vaste medewerker + vaste medewerker 

  14.30-17.00 Ouder MO17-1 + Ouder JO17-1 + 2 Spelers JO19-1 

  16.30-19.00 Speler RCZ Zaterdag 2 

Zondag 26 januari 10.30-Einde Gré 

  10.30-15.00 vaste medewerker 

  13.00-Einde Ruud + Esther + vaste medewerker 

  13.30-16.00 Speler RCZ 2 

  15.45-18.00 Ada (+rust) 

  16.30-19.00 2 Spelers RCZ 1 

Maandag 27 januari 18.00-20.00 Jolanda 

Dinsdag 28 januari 17.30-Einde Ada + Mireille 

Woensdag 29 januari 17.00-18.30 Marieke 

  18.30-20.00 Marcel 

Donderdag 30 januari 17..00-19.15 Mireille 

  19.15-21.00 Denise 

  21.00-Einde Esther 

      

Zaterdag 1 februari 08.00-13.00 Inge 

  08.15-10.30 Ouder JO10-1 + Ouder JO9-1 + Ouder JO9-4 

  10.30-13.00 Ouder JO8-1 + Ouder JO11-1 + Ouder JO10-4 

  12.00-14.30 Ouder JO 13-2 

  13.00-Einde vaste medewerker + vaste medewerker 

  14.00-16.30 Ouder MO15-2 + Ouder MO17-1 +Ouder JO16-1 

  16.00-18.30 Speler RCZ Zaterdag 2 

Zondag 2 februari 09.00-Einde Gré 

  09.30-13.30 vaste medewerker 

  12.00-14.30 Speler RCZ 4 

  13.00-Einde vaste medewerker + vaste medewerker + vaste medewerker 

  13.30-16.00 Speler RCZ 4 

  15.45-18.00 Ada (+rust) 

 16.30-19.00 2 Spelers RCZ 1 
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RCZ JO8-1 - Sporting Krommenie JO8-2. 

 

8.45 Spelen! 

Wat is het vroeg ons team heeft altijd een paar minuten nodig om wakker te 

worden. Geen wissels dus iedereen gaat spelen en moet zich volledig 

geven!  6 verschillende kinderen met allemaal hun eigen kwaliteiten bij 

elkaar gezet als een wereld Team! 

In de derde minuut scoort Troy de 1-0. 

Na een nederlaag van vorige week zijn we op dreef we gaan er voor. Miguel 

en RIO staan op de midden lijn. De tegenstander komt er bijna niet langs. 

Björn staat op doel en vangt 3 ballen dit doet hij geweldig. Hij komt uit zijn 

doel en vangt de ballen recht in zijn handen. 

Jay neemt een prachtige corner bal hij mikt recht op het doel het is 

ongelofelijk hoeveel effect deze ballen hebben, de bal had een klein tikje 

nodig om in het doel te gaan en daar stond Melih, hij kopte zo de bal in het 

doel al had André Onana daar gestaan niemand kon deze bal houden. Dit 

was de 3-2 wat een adrenaline voor de kids en de ouders aan de kant wat 

een toppers! 

Krommenie wil zich niet laten kennen en komen met een aanval. Rio staat 

daar en houd dit tegen ze stormen op hem af en Miguel komt hem te hulp de tegenstanders komen met meer en 

Jay komt langs rent overal tussendoor met een giga snelheid, een grote dame gooit hem aan de kant dus komt 

Troy hem redden en neemt het over! Wat een samen spel niemand staat alleen er staat altijd iemand om je te 

helpen 1 team 1 taak Winnen! Er ontstond een mega regenboog het was spanningen het was mooi om te zien en 

het was vreugde! 

 

Charon Maes 

Moeder van Troy Marchena 

 

RCZ-MO 17-1 – VV Limmen stand: 12-0 

Eerste competitiewedstrijd 18 januari 2020 

Een klasse hoger! 

De meiden mochten, voordat de wedstrijd begon, nog heel even nagenieten van het 

succes van afgelopen seizoen in de tweede klasse, aangezien ze allemaal een 

boekje kregen met alle voetbalverslagen en foto’s. Een leuk aandenken voor later! 

Met dit gegeven werden ze gelijk geconfronteerd met de grote vraag van vandaag: 

“Zijn wij klaar voor de eerste klasse?”. De spanning was haast voelbaar. Fenna was 

vandaag verhinderd dus nam Rick Thijssen haar coachtaken over. De warming-up 

werd begeleid door de muziek van INXS.  

INXS? Wat een bijzondere muziekkeuze, de meiden riepen al “Wat is dit voor een 

herrie?”, maar Mark snakte even naar de nodige ontspanning en kon zo mijmeren 

naar lang vervlogen tijden. Aftrap! Robbin, Reese en Siara begonnen op de bank en 

wat opmerkelijk was, was dat Kirsten rechtshalf geplaatst werd i.p.v. haar normale 

plek: spits. We begonnen goed, de eerste kans was voor Bo, ze schoot op doel en 

de bal raakte tussen de keepersbenen in de kluts, maar ging net niet over de lijn. 

Enkele minuten later was het wel raak, want zus Niki kreeg de bal voor haar sloffen 
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en ze bedacht zich geen moment en schoot buiten het 16 metergebied op doel. De verdediging stond machteloos 

en de keeper had het nakijken 1-0 (red. Mike). Rick en Mark waren dolblij en maakten een gezamenlijk 

vreugdesprongetje. Even later was Bo aan de beurt. Ze passeert op sublieme manier de keeper: 2-0. Bo had de 

smaak te pakken, want niet veel later kapt ze twee verdedigers uit en schiet, vanaf een afstand op doel. De bal 

verloor haar snelheid, maar de keeper kon de bal toch niet houden: 3-0. Brooke kreeg een trap tegen haar enkels 

en moest het veld verlaten, ze werd vervangen door Rana. De 4-0 was vervolgens ook voor Bo. De keeper wilde 

de bal met de voet tegenhouden, maar hij rolde alsnog het doel in. “Het lijkt wel de Thijssen show!” werd er langs 

de kant geroepen. Ze kregen daarom ook gelijk een publiekswissel, vlak voordat er een hagelbui losbarstte, rust.  

De coaches waren zeer tevreden en Mark kon begin tweede helft met gerust hart even zijn krentenbolletje eten. 

De tweede helft was RCZ helemaal oppermachtig en ze walsten over Limmen heen. Kirsten maakte de 5-0 en 

even later viel de 6-0 door Bo. Rana maakte met een prachtige kopbal de 7-0. Fleur kreeg in het 

strafschopgebied een tik tegen haar enkels, maar de scheids besloot geen penalty te geven. Voor het doelsaldo 

was dat ook eigenlijk helemaal niet nodig, want Kirsten schoot de 8 en resp. 9-0 erin. Lynn maakte het ook nog 

even spannend door de enige bal die via Limmen bij haar kwam, door haar benen te laten gaan. Limmen was al 

aan het juichen, maar Lynn dook erachteraan en was nog net op tijd.  

Megan wordt normaliter nooit gewisseld, maar met deze stand kon het wel, toen zij weer het veld inkwam mocht 

ze zelfs even in de spits spelen, weer een wat anders dan laatste vrouw! Kirsten was degene die vervolgens de 

10-0 maakte en Isa maakte daarna nog 2 mooie goals 11 en resp. 12-0. Toen werd 

er afgefloten, onze meiden hebben geweldig gespeeld! Er waren mooie combinaties 

en de baltechniek werd goed beheerst. Dit belooft nog wat voor het rest van het 

seizoen…. 

Het was nog een leuk tafereeltje hoe de meiden in optocht met de enorme 

muziekbox het veld verlieten en het liedje ”shirt uit en zwaaien” over het RCZ veld 

schalmde. Fleur maakte het feest compleet, want ze trakteerde nog voor haar 14de 

verjaardag. Nog van harte Fleur! 

De kop is eraf:  1e klasse piece of cake??? Laten we niet de voorbarig zijn, maar we 

gaan er i.i.g. voor!  

 

RCZ JO10-1 - Assendelft JO10-1 
Zaterdag 18 januari 10.30uur. 

Na het wintertoernooi bij Hercules verleden week start voor ons nu de competitie. We zijn weer gepromoveerd 

naar de 1e klasse en onze tegenstander voor vandaag is Assendelft. Onze 3e ontmoeting dit seizoen. Thuis 

eenvoudig gewonnen, uit verloren na wat dubieuze scheidsrechters beslissingen in een erg grimmige wedstrijd 

maar dat is verleden tijd. Vandaag nieuwe kansen en we gaan er positief in. Het veld is slecht na de regen van 

afgelopen weken maar dat is het voor Assendelft ook. We beginnen met Thijs in de wissel, Asher in de spits en 

Sebastiaan op goal. Hoewel het begin goed is krijgen we al snel de eerste goal om ons oren. Het team doet het 

prima maar het zit wat tegen en ook de 2e goal van Assendelft moeten we incasseren. Gelukkig is er vandaag 

volop strijdlust en Asher weet de aansluitende tegengoal te maken. 1-2 en time out. Asher ruimt het veld voor 

Thijs die gisteren nog ziek is thuisgebleven van school en dus niet fit is. Verder veranderen we niets aan de 

opstelling. Er is ook geen reden voor want het draait prima. 

 

Jayleigh heeft een lastige (lees goede) tegenstander aan de linkerkant en heeft moeite hem te verdedigen. 

Gelukkig is er altijd nog ons stabiele vangnet achterin met Elijah en Gijs. Een prima op elkaar ingespeeld duo. 

 

 Helaas lukt het Assendelft wel de 1-3 te maken en zullen wij weer aan de bak moeten. Ditmaal is het Arger die 

scoort en ons daarmee in de race houdt. 2-3. Lang kunnen we er niet van genieten want Assendelft scoort 2-4 en 

Bob fluit af voor de rust. Limonade en een moment van bezinning in de kleedkamer. We bespreken met elkaar 

hoe het gaat en iedereen is nog steeds positief en gaat er vanuit dat we kunnen winnen. Voordeel is dat de wind 

wat is aangetrokken en wij nu wind in de rug hebben. 

 

Arger gaat op doel en Sebastiaan die het prima gedaan heeft verhuist naar zijn vaste plek rechts op het 

middenveld. We starten heel sterk en Gijs maakt een fabelachtige goal met zijn hak. Hadden we deze op film 

gehad dan was het beslist ‘Telegraaf ‘s amateur  doelpunt van de week’ geweest maar helaas, de NOS heeft ons 

team nog niet ontdekt. Ik zie dat Thijs het moeilijk heeft qua conditie en ik haal hem even langs de kant. Woedend 

is hij!! Als vader en coach krijg ik het te verduren. Jayleigh gaat even in de spits en als snel weet Asher 4-4 te 
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scoren. Gelukkig, we zijn weer helemaal terug in de wedstrijd die inmiddels wat reacties oproept bij de ouder en 

coach van Assendelft. Zo erg zelfs dat Bob de coach van Assendelft,  die vanaf de eerste minuut denkt iedere 

beslissing te moeten bekritiseren, even vermanend toe moet spreken. Time out. 

 

De kinderen zijn super positief en ‘ruiken bloed’.  Vandaag moet en zal er gewonnen worden en met de ijzersterk 

keepende Arger groeit het vertrouwen van het hele team.   Jay komt terug het veld in en Elijah wisselt. Asher 

weet te scoren en voor het eerst vandaag staan we op voorsprong. Thijs die zijn woede van zich afspeelt weet 

ook te scoren en dan zijn de rollen omgedraaid en is het 6-4 voor RCZ. Sebastiaan komt nog een paar maal dicht 

bij de goal maar lukt het helaas niet te scoren. Schot van Asher, beng.... op de paal. Zonde! Ik begin hem wel te 

knijpen nu en helemaal als Assendelft 

6-5 scoort. Tijdrekken zit er bij onze kinderen niet in en vol vuur rennen ze bij iedere spelhervatting om de bal 

weer in te brengen. De ouders van Assendelft langs de kant roepen iets na een overtreding van Jayleigh en zij 

reageert hier wat heftig op. Jammer dat volwassenen zich met het spel gaan bemoeien want Bob heeft het 

uitstekend onder controle en de kinderen lossen het eigenlijk altijd samen wel op. Ik haal Jay er uit voorzorg maar 

even uit en zet Elijah op haar plek. Met samengeknepen billen volg ik de laatste minuten en ik ben blij dat Bob 

affluit. 6-5, wat een heerlijk gevoel. Voor deze overwinning is écht gestreden! Een prachtige teamprestatie en ik 

ben heel trots op ‘mijn kinderen’.  Helaas toont Assendelft zich een h e l e  slechte verliezer en zonder een hand 

te schudden en zonder penalty’s te nemen lopen ze van het veld af. Een kleine smet op een heerlijke en 

spannende voetbalochtend. 

 

Michiel Honig 

RCZ JO10-1. 

 

Dwergentraining zaterdag 18 januari 

Vanochtend hebben de dwergen weer hun uiterste best gedaan 

onder begeleiding van twee enthousiaste trainer. Met name 

trainer Camilo weet de kinderen op de juiste manier te 

motiveren, hier en daar een grapje mag en hij heeft aandacht 

voor ieder kind. Daarnaast leert hij de kinderen verschillende 

vaardigheden en weet goed wanneer het tijd is voor een nieuwe 

oefening zodat niemand zich kan vervelen. Veel dank voor jouw 

inzet Camilo en tot volgende zaterdag weer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leukste manier om onze club te sponsoren! En jij krijgt ook geld terug van je aankoop! 
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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

