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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 
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25 jan 8.30 AFC IJburg JO11-7 RCZ JO11-2 3 - 8 

25 jan 8.45 RCZ JO11-1 Meervogels 31 JO11-1 3 - 5 

25 jan 8.45 RCZ JO12-3 Vitesse 22 JO12-3 2 - 5 

25 jan 8.45 RCZ JO14-2 Bloemendaal JO14-2 11 - 1 

25 jan 8.45 RCZ JO9-5 Saenden JO9-2 3 - 9 

25 jan 8.45 RCZ JO8-2 SDZ JO8-7G 6 - 4 

25 jan 8.45 RCZ JO10-3 Dijk De asv JO10-9 3 - 4 

25 jan 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Kadoelen sv Welpen 1 5 - 4 

25 jan 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Marken Beren City 5 - 4 

25 jan 9.00 Limmen JO13-3 RCZ JO13-1 0 - 9 

25 jan 9.00 VVA/Spartaan JO12-2 RCZ JO12-1 1 - 3 

25 jan 10.00 FC Uitgeest JO10-2 RCZ JO10-1 4 - 10 

25 jan 10.15 Argon JO15-3 RCZ JO15-2 5 - 0 

25 jan 10.30 Alcmaria Victrix MO15-1 RCZ MO15-1 1 - 3 

25 jan 10.30 RCZ JO10-2 OFC JO10-2 15 - 1 

25 jan 10.30 RCZ JO10-5 Sporting Krommenie JO10-5 0 - 9 

25 jan 10.30 RCZ JO14-1 Purmerend JO14-1 3 - 1 

25 jan 10.30 RCZ JO9-1 Sporting Krommenie JO9-2 8 - 4 

25 jan 10.30 RCZ JO13-2 DEM (RKVV) JO13-4 4 - 1 

25 jan 12.00 Diemen sv. MO13-1 RCZ MO13-1 1 - 0 

25 jan 12.30 RCZ MO17-1 Sporting Krommenie MO17-1 1 - 0 

25 jan 12.30 RCZ JO19-1 Assendelft JO19-1 2 - 3 

25 jan 12.30 RCZ JO17-1 Saenden JO17-1 4 - 1 

25 jan 13.00 Hercules Zaandam sc 
JO15-1 

RCZ JO15-1 2 - 1 

UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 
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25 jan 8.30 AFC IJburg JO11-7 RCZ JO11-2 3 - 8 

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

25 jan 14.30 Meteoor De sv. 1 PSZ 1 7 - 0 

25 jan 14.30 RCZ 2 Hercules Zaandam sc 3 1 - 4 

25 jan 14.30 PSZ 35+1 Buitenveldert sc. 35+2 2 - 3 

25 jan 14.30 Geuzen Middenmeer 45+3 RCZ 45+1 3 - 2 

25 jan 14.30 Vlug en Vaardig cvv. 35+1 RCZ 35+1 3 - 3 

25 jan 14.30 RCZ MO15-2 Sporting Krommenie MO15-1 1 - 3 

25 jan 15.00 Jong Hercules 35+1 RCZ 35+2 10 - 7 

25 jan 15.00 Volendam (rkav) JO12-8 RCZ JO12-2 2 - 1 

25 jan 16.15 Alliance '22 sv. JO16-3 RCZ JO16-1 1 - 5 

26 jan 12.00 RCZ 3 (zon) FC Uitgeest 4 (zon) 2 - 5 

26 jan 14.00 RCZ 1 (zon) RWZ 1 (zon) 1 - 3 

 

1 feb 8.45 RCZ JO14-1 ASC De Volewijckers JO14-1 co 
  

1 feb 8.45 RCZ JO11-1 KFC JO11-4 co 
  

1 feb 8.45 RCZ JO10-4G Zaandijk JO10-2 co 
  

1 feb 8.45 RCZ JO8-1 WSV 1930 JO8-1 co 
  

1 feb 8.45 RCZ JO8-3 Kadoelen sv. JO8-2 co 
  

1 feb 10.30 RCZ JO14-2 ODIN 59 JO14-2 co 
  

1 feb 10.30 RCZ JO13-2 KFC JO13-3 co 
  

1 feb 10.30 RCZ JO10-1 DEM (RKVV) JO10-2 co 
  

1 feb 10.30 RCZ JO9-1 ADO '20 JO9-1 co 
  

1 feb 10.30 RCZ JO9-3 SVA JO9-5 co 
  

1 feb 10.30 RCZ JO9-4 Saenden JO9-1 co 
  

1 feb 12.15 RCZ JO19-1 KFC JO19-2 co 
  

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 
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1 feb 8.45 RCZ JO14-1 ASC De Volewijckers JO14-1 co 
  

1 feb 12.15 RCZ MO17-1 Westzaan MO17-1 co 
  

1 feb 12.30 RCZ MO15-2 Kolping Boys MO15-3 co 
  

1 feb 14.00 RCZ 2 Kwadijk 2 co 
  

1 feb 14.30 PSZ 1 Velsenoord FC 1 co 
  

1 feb 14.30 PSZ 35+1 TOB Rksv 35+4 co 
  

1 feb 16.15 RCZ JO17-1 FC Uitgeest JO17-4 co 
  

1 feb 16.20 RCZ JO16-1 WSV 1930 JO16-1 co 
  

2 feb 10.00 RCZ 4 (zon) Parkstad SV 3 (zon) co 
  

2 feb 11.30 RCZ 2 (zon) Saenden 3 (zon) co 
  

2 feb 12.00 RCZ 3 (zon) Saenden 4 (zon) co 
  

2 feb 14.00 RCZ 1 (zon) Heemstede hfc 1 (zon) co   

 

31 jan 20.10 Vedette zvv / De Remise JO17-1 (zaal) RCZ JO17-1 (zaal) co 
  

1 feb 8.30 Kadoelen sv. JO10-2 RCZ JO10-2 co 
  

1 feb 8.30 KFC JO8-3 RCZ JO8-2 co 
  

1 feb 8.45 Fortuna Wormerveer sv JO12-1 RCZ JO12-1 co 
  

1 feb 9.00 SDZ JO12-6 RCZ JO12-2 co 
  

1 feb 9.00 IVV JO9-3 RCZ JO9-2 co 
  

1 feb 9.30 Blauw Wit (W) JO10-1 RCZ JO10-5 co 
  

1 feb 9.30 ASC De Volewijckers JO9-3 RCZ JO9-5 co 
  

1 feb 10.00 Alliance '22 sv. MO13-1 RCZ MO13-1 co 
  

1 feb 10.15 AGB JO13-2 RCZ JO13-1 co 
  

1 feb 10.30 FC Uitgeest MO15-1 RCZ MO15-1 co 
  

1 feb 11.00 SDW JO10-6 RCZ JO10-3 co 
  

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 
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31 jan 20.10 Vedette zvv / De Remise JO17-1 (zaal) RCZ JO17-1 (zaal) co 
  

1 feb 12.00 DRC JO15-1 RCZ JO15-2 co 
  

1 feb 12.20 Westzaan JO15-1 RCZ JO15-1 co 
  

1 feb 13.30 SDZ JO11-6 RCZ JO11-2 co 
  

1 feb 14.30 Parkstad SV 45+1 RCZ 45+1 co 
  

1 feb 14.30 Parkstad SV 35+1 RCZ 35+1 co 
  

1 feb 16.30 Wartburgia asv 35+3 RCZ 35+2 co  
 

 

 

 
 

 

Jip van Wijhe 

en 

Jelle Koene 

Zijn gekozen uit de teams  RCZ JO9-4 om op 

zondag 2 februari  2020 

samen Pupil van de Week te zijn bij de wedstrijd: 

RCZ 1 tegen  Heemstede HFC 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! 
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Vrijdag 31-1-2020 om 18.00 uur vertrekken wij met 5 bussen vanaf RCZ met 290 jeugdleden en familie om 

de wedstrijd AZ – RKC bij te wonen. 

De toegangskaarten worden via de trainer/leider van jullie team uitgedeeld 

De trainers/leiders/begeleiding controleren of iedereen  van zijn/haar team aanwezig is in de bus bij zowel vertrek 

bij RCZ als bij AZ en dit aan de bus coördinator bevestigen. 

De Bus coördinator zal dan nogmaals de koppen tellen. 

 Om problemen te voorkomen willen wij jullie wijzen op de onderstaande informatie waar iedereen zich aan heeft 

te houden! 

 17.45 aanwezig zijn bij RCZ op de parkeerplaats 

 Vertrek bussen is stipt om 18.00 uur ivm met uiterlijke aankomst van 18.45 op het stadion terrein. 

 Teams, familieleden, begeleiding moeten zowel met heenreis als de terugreis in de bus gaan zitten 
welke is toegewezen, bus nummers 1 t/m 5. (zie onderstaand de indeling) 

 Iedereen moet op de stoel plaatsnemen in het stadion welke vermeld staat de kaart. 

 Zodra iedereen aanwezig is in het vak en de wedstrijd is begonnen kan er onderling geruild worden. 

 De bussen rijden het stadionterrein op en iedereen kan voor het stadion uitstappen tussen P3 en P4. 

 Instappen is direct na de wedstrijd op de zelfde plek. (dus niet blijven hangen in het stadion of iets gaan 
eten!!!) 

 

BUS INDELING: 

Bus 1: (81 personen)  Bus coördinator: Regilio Pengel 06-41452153 

M013-1 – 22 personen  M013-2 – 26 personen M015-1 – 10 personen M015-2 – 23 personen 

Bus 2: (49 personen) Bus coördinator:  Michiel Honig 06-81302288 

J010-1 – 12 personen J010-2 – 9 personen J010-3 – 7 personen J010-4 – 12 personen 

J010-5 – 9 personen 

 Bus 3: (52 personen) Bus coördinator:  Jeroen Vollrath 06-54383837 

M017 – 9 personen J019 – 13 personen J017 – 3 personen J016 – 1 persoon 

J015-1 – 12 personen J013-1 – 14 personen 

Bus 4: (52 personen) Bus coördinator: Jan Sjouwerman 0610175357 

J07 – 3 personen  J08-2– 15 personen J08-3 – 2 personen J09-1 – 12 personen 

J09-3/4 – 7 personen J012-3 – 13 personen 

Bus 5: (56 personen) Bus coördinator: Gerth-jan Heck 06-57967592 

J011-1  - 13 personen J011-2 – 8 personen J012-1 – 13 personen J012-2 – 11 personen 

J014-1 – 7 personen J014-2 – 4 personen 

 

Indien jullie nog vragen hebben, hoor ik dat graag. 

 Met vriendelijke groet, 

 Jeroen Vollrath 

Jeugdvoorzitter 
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Verslag ledenvergadering RCZ 12-12-2019 
 

1. Opening 

Om 20:45 uur opent de voorzitter André Punt de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Onze gedachten gaan eerst uit naar de leden die ons zijn ontvallen met 1 minuut stilte. 
 

2. Beschouwing van de voorzitter 

André begint met te benoemen dat we een mooie club zijn op de drempel van het 100-jarig bestaan. We 
gaan flink uitpakken met veel activiteiten en iedereen zal het weten. 

We hebben veel vrijwilligers, waaronder ook de vaste medewerkers van de kantine, die altijd helpen bij de 
vele feesten en partijen die er bij RCZ zijn. 

Ook hebben we veel aan de dagploeg die veel klussen doet op en rond het complex. Ons RCZ-terrein is 
steeds mooier en groter geworden met inmiddels 3 wedstrijdvelden, trainingsveld enz. 

De eerste prioriteit ligt het komende jaar bij de trainingsloods. Deze lekt nu behoorlijk als het regent en is flink 
verouderd. Deze willen we dus gaan opknappen. 

De groei van RCZ zet door en zeker bij de jeugd. Na deze sterke groei merken we dat het nu tijd is om meer 
stabiliteit te krijgen met behulp van coördinatoren, trainers en het begeleiden van de teams. 

Er komt een test met de mogelijkheid om te kunnen pinnen bij RCZ, zodat er geld kan worden gepind om 
daarmee betalingen aan de kassa te kunnen doen. 

Bij de ledenadministratie doen Fiona en Petra veel goed werk. Er wordt goed bijgehouden wie er lid worden 
of opzeggen en ook met betrekking tot de contributiebetalingen zien we dat het beter loopt. Ze vormen een 
grote drijvende kracht achter de club tijdens wedstrijden, toernooien etc. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Notulen ledenvergadering 13 december 2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering. 

 

5. Financieel verslag 2018/2019 

Onze penningmeester Karel Visser geeft een korte toelichting op het financieel verslag.  

We hebben ook over het afgelopen jaar een positief resultaat gehad. Dat is een fijne gedachte met het oog 
op het 100-jarig jubileum dat er aankomt. 

Kascommissielid Eddy wordt bedankt en hij heeft toegezegd de kascontrole volgend jaar weer voor zijn 
rekening te nemen. Gijs de Koning staat genoteerd als eerste reserve en schuift in als dat nodig is. Ook de 
penningmeester wordt bedankt en aan hem wordt decharge verleend. 

 

 

6. Jeugdzaken 

André geeft nog maar weer eens aan dat het goed loopt met de jeugd. We zijn er trots op dat er weer veel 
nieuwe vrijwilligers zijn die helpen met het geven van trainingen, twee maal per week. 
 
De activiteitencommissie verzet enorm veel werk. Door alle leuke activiteiten trekken we jeugd aan en 
behouden we de jeugd ook. Het levert veel blije kinderen op en de vrijwilligers die zich hier voor inzetten 
worden dan ook hartelijk bedankt. 

 

7. Toernooicommissie 

We zitten met het Ella Arendse toernooi nu op 60% van het aantal inschrijvingen. Dat loopt goed en we zien 
ernaar uit om het net als de voorgaande jaren weer tot een groot succes te maken. 
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8. Jubilea/leden van verdienste 

Jubilea: 
 
65 jaar: Piet Looijer, heel bijzonder, heel lang bij de club betrokken geweest, als voetballer, met loterijen, 
Sylvesterloop, clubblad bezorgen, bij veteranen, club van 100 en nog veel meer.  
 
50 jaar: Jan Oostrom, actief als voetballer, gefloten, keeperstrainer en ook nog voorzitter van RCZ geweest. 
 
50 jaar: Ab Smit, gevoetbald op de zaterdag , bij de veteranen, lekker pingelen, vol in de duels. Ook in de 
zaal bekend om zijn kogels van schoten. 
 
Er waren nog meer jubilarissen, die helaas niet aanwezig waren vandaag. De voorzitter noemt ze allemaal 
op met voor elk nog een persoonlijk woordje: 
40 jaar: Evert Jan Rogge, 
40 jaar: Johan Jansen, 
25 jaar: Glenn Kanavan, 
25 jaar: Dave Terrol, 
25 jaar: Piet Hiemstra. 

 

9. Martinus May clubman/clubvrouw bokaal 

Dit is een prijs voor iemand die al langere tijd actief betrokken is bij de club. Sabrina Willemsen is in 2019 
uitgekozen voor clubvrouw van het jaar. De hele familie is al jaren nauw betrokken bij de club. Ze is dag en 
nacht bij RCZ. Spil van club bij de kantine, achter de bar, verzorging selectie, feesten en partijen. Sabrina zet 
zich altijd in voor de club. Hartelijk bedankt Sabrina! 
 
Vorig jaar won Mischa Smit de Martinus May prijs. 
 
Fair play cup  

Dit jaar is Jady ten Cate uitgekozen voor de Fairplay cup. Hij fluit elke zaterdag de jongere jeugd en als het 
moet meerdere wedstrijden. Ook is hij een echte liefhebber en vraagt soms uit eigen beweging of hij nog 
ergens kan invallen. Hij ontwikkelt zich nu ook heel positief met zijn eigen spel en gaat weer steeds beter 
voetballen. Zelfs de tegenstander vond het allemaal zo goed hoe ze bij RCZ hun kampioenswedstrijd konden 
spelen, dat ze een speciaal bedankje aan ons bestuur hebben gericht voor de wedstrijd die op sportieve 
wedstrijd werd gefloten door niemand minder dan Jady ten Cate. Ga zo door Jady! 

Vorig jaar waren Remco Smit, Arnoud Neelen en Peter Nauta uitgekozen voor de Fairplay cup. Zij hebben 
veel gedaan om het Ella Arendse toernooi op poten te zetten. 

10. Bijzonder moment, een enorm applaus voor Jeroen Vollrath en Karel Visser.  

Jeroen is al jarenlang betrokken bij de club, intensief bij de jeugd, en heeft samen met Ella Arendse alles 
opgezet. Jeroen zet zich 100% in voor de jeugd, bellen, overleggen, over van alles en nog wat bijna elke 
dag. 

Karel is binnengekomen en heeft de zaterdagafdeling opgezet. Zelf ook gevoetbald, leider geworden. 
Betrokken bij het eerste elftal. In het bestuur gestapt, dagelijks bezig met de financiën, alsmede het 
organiseren van vele evenementen.  

Jeroen en Karel worden hierbij benoemd tot lid van verdienste van RCZ. Ook de vrouwen van deze mannen 
worden naar voren gehaald, want zonder hen hadden ze dat allemaal niet kunnen doen. 

 

11. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag dit jaar! 

12. Sluiting 

Om 21:10 uur sluit André de vergadering. Het eerste rondje is van de club, HOERA! 
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Kantinediensten t/m 9 februari 

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 + Ada (tot17.00 uur) 

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

  16.00-18.30 Speler RCZ Zaterdag 2 (=Enzo) 

Zondag 2 februari 09.00-Einde Gré 

  09.30-13.30 Rita 

  12.00-14.30 Speler RCZ 4 

  13.00-Einde Esther +  vaste medewerker 

  13.30-16.00 Speler RCZ 4 

  15.45-18.00 Ada + Jolanda(+rust) 

 16.30-19.00 2 Spelers RCZ 1 

Maandag 3 februari 18.00-19.00 Inge 

 19.00-20.00 Tanja 

Dinsdag 4 februari 17.30-Einde Ada & Mireille 

Woensdag 5 februari 17.00-18.30 Marieke 

 18.30-20.00 Marcel 

Donderdag 6 februari 17.30-19.15 Mireille 

 19.15-21.00 Denise 

 21.00-Einde Ruud 

Zaterdag 8 februari 08.00-13.00 Gré & Marcel 

 08.15-10.30 Ouder JO10-2 + Ouder JO 10-5 + Ouder JO15-1 

 10.30-13.00 Ouder JO8-2 + Ouder JO10-3 + Ouder MO13-2 

 12.00-14.30 Ouder MO15-1 

 13.00-Einde  Mary & Sabrina 

 14.00-16.30 Ouder JO13-1 + Ouder MO13-1 

 16.30-19.00 Speler RCZ 35+2 

Zondag 9 februari  GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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In aanloop naar het 100-jarig jubileum van RCZ hebben we een 

nieuwe rubriek: 

Oud? NEE! GOUD!! 

 

Mocht u het leuk vinden om een oude foto 'RCZ 

gerelateerd' terug te zien in het clubblad,  dan kunt u 

deze mailen naar: huijsmanam@gmail.com en dan zorg 

ik ervoor dat deze in het clubblad geplaatst wordt. Wilt u 

dan even omschrijven wat/wie er op de foto staat? 

Alvast hartelijk dank. Anita Huijsman 

VLNR 

Max de Graaf 

Marjo van Dam 

Jolanda Peeters 

Angelique Uiterwaal 

Wendy Schippers 

Esther Koning 

.... 

.... 

.... 

Damesvoetbal in de jaren 90 met als coach Max de Graaf en we werden gesponsord door Mileta. Wie 

weet hoe de laatste drie dames heten? 

 

Verslag PUPILLEN VAN DE WEEKWe mochten pupil van de week zijn 

en we gingen een eitje eten met het eerste elftal in de bestuurskamer. 
Daarna gingen we meedoen met de warming up, we deden lummeltje en 
gingen overpasen. 
Toen mochten we mee de kleedkamer in voor de team bespreking, dat was 
eigenlijk alleen maar praten en lachen! 

We gingen het veld oplopen met de teams en de scheids en we gingen in een 
rij staan en handjes schudden. 
Toen was er de aftrap, die mochten wij doen en we gingen scoren in het doel 
van de tegenpartij. 
We hebben de eerste helft van de wedstrijd gekeken, het was spannend, ze 
konden allemaal heel goed voetballen en we gingen weg toen we 2-0 achter 
stonden. We hopen dat RCZ wel gewonnen heeft! 
Het was een leuke middag, de spelers waren heel aardig en we hebben een 
bal met handtekeningen erop en een shirt gekregen. 
 
Groetjes van Leyla en Melih Altuntas! 

 

mailto:huijsmanam@gmail.com
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RCZ-MO 17-1 – Sporting Krommenie MO 17-1 eindstand: 1-0 

Tweede competitiewedstrijd 25 januari 2020   

BLOED, ZWEET EN TRANEN! 

Vandaag maakten we écht kennis met de eerste klasse. Het was een zinderende, zenuwslopende  wedstrijd. Onze 

meiden hebben gevochten als leeuwinnen en deze vechtlust werd beloond.  

Als vanouds stond Arbiter Peter Nauta klaar om de wedstrijd in goede banen te leiden en hij kon aan de  

bak, want het was pittig! De wedstrijd ging over en weer. De eerste kans was voor Bo: met een mooi  

schot op doel, jammer genoeg belandde de bal op het doel. Megan, onze laatste vrouw, liep eigenlijk al  

vanaf het begin van de wedstrijd mank, ze had last van haar hamstring en ze moest hierdoor al gauw  

het veld verlaten. “Oei, wat een gemis in deze felle pot!” Brooke nam haar positie over en speelde ‘solid as a 

rock’. Door prachtig samenspel met Fleur en Reese, kreeg Niki de bal in haar bezit. Ze kapte en draaide en 

knalde de bal snoeihard hoog in de rechterhoek: 1-0. Het doelpunt gaf geen rust in het veld, want Sporting 

Krommenie bleef pushen.  

 

Femke had inmiddels ook het veld verlaten, want zij had erge last van haar rug. Een flinke dot Thaise 

tijgerbalsem deed wonderen, want ze kon gelukkig haar spel weer hervatten. Lynn kon deze wedstrijd ook 

eindelijk weer eens flink aan de bak en ze stond geweldig te keepen. Stralend van trots stonden vader Derrick 

Kuijt en opa Schat langs de lijn.  

Er vielen veel geblesseerden, maar de meiden gaven niet op en bleven vol strijd doorvechten. Isa eruit  (stond 

iemand op haar voet), Kirsten eruit  (ze maakte een misstap), Bo eruit (ze kreeg een trap en was furieus)….de 

coaches wisselden snel door, maar vergaten steeds Siara die onder een dekentje verstopt zat tegen de kou. 

Gekscherend zei ze: “Kennen jullie het vergeten kind?” Dat ben ik. Toen was het rust.  

René Middelkoop werd ook nog bij de wedstrijd gespot. In stilte maakte hij kennis met de voetbalvaardigheden 

van onze meiden. Hij is momenteel hoofdtrainer bij Hercules Dames 1 en zal volgend jaar terug keren bij RCZ, 

waar hij voorheen de RCZ Heren 1 begeleidde. Volgend jaar zal hij naast Mark en Fenna zich bezig gaan houden 

met de trainingen van de meisjesteams en zal daarnaast ook de rol van technische coördinator tot zich nemen. In 

de rust gaf hij in een gesprekje aan dat hij te spreken was over de voetbalkwaliteiten van onze meiden. 

Deze verslaggeefster snakte naar wat warmte in de kantine, want het was waterkoud. Ze had  

het al snel bloedheet toen ze de kop koffie van Karin, de moeder van Fleur in haar eigen schoot  

wierp. Nou ja even op de tanden bijten en in natte broek weer naar buiten voor de tweede  

helft. Brooke werd al snel in de tweede helft afgevoerd wegens een blessure door een stevige block.  

“Shit, daar gaat de tweede laatste vrouw!” Paniek bij de coaches en ze besloten alles om te gooien. Niki moest 

laatste vrouw gaan spelen en op het middenveld werden ook wat wisselingen doorgevoerd. Inmiddels was ‘het 

vergeten kind’ lekker op dreef in de voorhoede, maar onze achterhoede moest ook flink aan de bak, omdat de 

aanvallen over en weer gingen. Sporting Krommenie had een prachtige corner, die godzijdank net weggetikt kon 

worden. Toen had RCZ weer een mooie aanval. De meiden van Sporting Krommenie konden niet op tijd  

terugkomen, waardoor de coach van Sporting een tactische wissel deed, zodat zijn team even de tijd kreeg om 

zich weer goed te positioneren. Vervolgens kreeg Sporting Krommenie een vrije trap net buiten ons 

strafschopgebied, gelukkig kon Lynn de bal houden. De scheids en grens hadden even een discussie over een 

achterbal of corner, maar RCZ pakte het spel snel weer op toen Fleur met een enorme sprint richting doel 

Sporting ging. Vervolgens kreeg Sporting weer een vrije trap bij ons doel. De wedstrijd was bijna over, dus dit 
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was het cruciale moment of het nog gelijkspel zou worden. Er werd even gefloten, want Kirsten had 

ademhalingsproblemen. De vrije trap ging gelukkig mis en toen werd er afgefloten. De coaches hadden last van 

stressaanvallen en hartverzakkingen, maar ze hadden de wedstrijd gelukkig overleefd en de punten zijn binnen. 

Chapeau MO 17. De competitie is begonnen!  

PS: Leuk om te lezen: het verslagje van de tegenpartij! 

 

 

Overbos sv. Mo13-1-  RCZ MO13-1 (18januari) 

Het is zaterdag 18 januari, de eerste wedstrijd staat voor de deur van het meidenteam. Na een winterstop hebben 

alle meiden er weer zin in om te gaan knallen.  

Door het goede resultaat in de competitie van de eerste helft in het seizoen is het team beland in de eerste 

klasse.  

Ook voor de ouders een spannende dag. We verzamelen ons in Hoofddorp om vervolgens om 14.30u te 

beginnen met de wedstrijd. Met een mager zonnetje, koude wind en donkere wolken beginnen wij vol strijd met 

de wedstrijd. 

De eerste 15 minuten vindt de wedstrijd vooral op het middenveld plaats. Zowel RCZ als Overbos weten niet 

goed richting de goal te komen. Af en toe leek het wel pingpong.  

Na ong. 20 min spelen maakt Gaby een mooie actie op doel, de keeper red. 

Er komt een aanval van Overbos richting het doel, wij ouders langs de lijn houden ons hart vast, maar Nova komt 

in actie, versnelt en weet de bal te onderscheppen. Prachtig om haar te zien lopen in het veld. Bo-Diva red en het 

blijft gelukkig 0-0. 

RCZ komt weer met een actie, de keeper van Overbos loopt uit, Dominique komt net te kort en de keeper duikt 

boven op de bal. Er lijkt toch een doelpunt in de lucht te hangen en niet alleen maar donkere regenwolken. 

Overbos komt terug met een snelle tegen actie en schiet naast het doel. Bo-Diva staat op scherp.  

Actie van Gaby, schiet naar Lizz, Lizz schiet op doel, de keeper duikt naar de bal, Lizz kan net niet meer bij de bal 

en de bal gaat uit.  
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Rona laat nog een prachtig afstandsschot zien, maar de bal raakt helaas de lat. Corner RCZ maar ook daar 

weten wij niet vanuit te scoren. We gaan de rust in met 0-0, spannende wedstrijd. De teams zijn gewaagd aan 

elkaar. Ik hoor zelfs dat enkele toeschouwers van Overbos RCZ sterker vinden overkomen. Mooi compliment lijkt 

mij.   

De aanvang van de tweede helpt laat even iets langer op zich wachten door een grote hagelbui. De 

scheidsrechter stuurt de meiden de kantine in om de bui af te wachten. Als de hagel gestopt is gaan de meiden 

verder met de tweede helft, helaas in de koude, fijne regen. 

Lizza wordt al snel in de wedstijd onderuit gehaald en we krijgen een penalty. Gaby neemt en zorgt voor de 0-1 

voor RCZ. 

Daarna heeft Gaby nog een actie, maar de bal beland tegen de paal.  

Dan valt uiteindelijk toch de gelijkmaker, 1-1. Mooie opbouw en actie van Overbos. Schot op doel, raakt de paal, 

bal kaatst weg, Bo-Diva is kansloos om naar de andere kant van het doel te komen en Overbos weet te scoren. 

Aan het eind krijgt Overbos een vrije trap, de bal komt recht op het doel af, maar Bo-Diva vangt de bal, laat weer 

los, maar weet door een snelle actie de bal opnieuw te pakken en redt RCZ van een tegen doelpunt.  

1-1 is de eindstand en iedereen kijkt terug op een goede, spannende eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in 

de eerste klasse.  

 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
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https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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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

