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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rcz.nu
http://www.rcz.nu/
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7 feb 19.30 RCZ JO17-1 (zaal) Hovocubo JO17-2 (zaal) 2 - 8 

8 feb 8.30 Monnickendam JO10-3 RCZ JO10-4G 3 - 2 

8 feb 8.45 RCZ MO13-2 SDW MO13-1 0 - 9 

8 feb 8.45 RCZ JO9-5 vv Zwanenburg JO9-3 9 - 3 

8 feb 8.45 RCZ JO8-2 WSV 1930 JO8-2 3 - 3 

8 feb 8.45 RCZ JO10-3 VVA/Spartaan JO10-4 1 - 13 

8 feb 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 SDOB Vuurdraken 3 - 7 

8 feb 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 WSV 30 Allstars 2 8 - 3 

8 feb 9.00 Limmen JO10-1 RCZ JO10-1 2 - 6 

8 feb 9.30 EVC JO13-2 RCZ JO13-2 1 - 1 

8 feb 9.45 KFC JO8-5 RCZ JO8-1 5 - 16 

8 feb 10.00 Blauw Wit (W) JO14-1 RCZ JO14-2 2 - 3 

8 feb 10.00 Zaandam FC JO12-2 RCZ JO12-3 - 

8 feb 10.30 RCZ JO10-2 KFC JO10-3 6 - 4 

8 feb 10.30 RCZ JO10-5 DEM (RKVV) JO10-5 4 - 10 

8 feb 10.30 Castricum FC JO17-2 RCZ JO17-1 4 - 3 

8 feb 10.30 RCZ JO9-2 Dijk De asv JO9-5 0 - 4 

8 feb 10.30 RCZ JO15-1 WSV 1930 JO15-1 0 - 2 

8 feb 11.00 TOB Rksv 3 RCZ 2 7 - 1 

8 feb 12.15 Fortuna Wormerveer sv MO17-1 RCZ MO17-1 0 - 1 

8 feb 12.30 RCZ JO13-1 OFC JO13-2 3 - 4 

8 feb 12.30 SVA JO19-2 RCZ JO19-1 2 - 3 

8 feb 12.30 RCZ MO13-1 Zeeburgia avv MO13-1 1 - 2 

8 feb 12.30 Alcmaria Victrix JO16-2 RCZ JO16-1 5 - 1 

8 feb 12.30 RCZ JO15-2 Sporting Krommenie JO15-3 1 - 3 

UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 
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8 feb 14.30 Blauw Wit (W) 1 PSZ 1 4 - 0 

8 feb 14.30 OFC 35+2 PSZ 35+1 8 - 0 

8 feb 14.30 RCZ 45+1 Vlug en Vaardig cvv. 45+1 6 - 4 

8 feb 14.30 RCZ 35+2 TOB Rksv 35+2 - 

8 feb 14.30 RCZ 35+1 Meteoor De sv. 35+2 1 - 1 

8 feb 15.00 DEM (RKVV) MO15-2 RCZ MO15-2 8 - 0 

9 feb 10.00 SVA 4 (zon) RCZ 2 (zon) - 

9 feb 11.45 WV-HEDW 14 (zon) RCZ 4 (zon) - 

9 feb 14.00 Knollendam 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 0 

9 feb 14.00 SDOB 2 (zon) RCZ 3 (zon) - 

 

 

15 feb 12.30 RCZ MO17-1 Castricum FC MO17-1 co 
  

15 feb 14.30 RCZ 35+1 DCG Rksv 35+1 co 
  

15 feb 14.30 PSZ 1 Kennemers (de) 1 co 
  

15 feb 14.30 RCZ MO15-2 VVW MO15-1 co 
  

15 feb 16.30 RCZ 45+1 OSV 45+1 co 
  

16 feb 10.00 RCZ 4 (zon) AFC 8 (zon) co 
  

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

 

 

15 feb 14.30 Wartburgia asv 35+1 RCZ 35+2 co 
   

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 
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In Memoriam 

Deze week kregen we het trieste nieuws dat op 78 jarige leeftijd Cino Koster, vader 
van Sandra, is overleden. 

Cino is vele jaren bij RCZ betrokkenen geweest in allerlei functies; leider van het 
damesteam, samen met Max de Graaf, en leider van het dames zaalvoetbalteam. 
Daarnaast heeft hij vele jaren wedstrijden gefloten op het veld en in de zaal. Ook zat 
hij in het bestuur van de zaalvoetbalafdeling. Bij de Sylvesterloop hielp hij jaren met 
de inschrijvingen. 
Kortom, een RCZ-er die nauw betrokken is geweest bij de club. 
Onze gedachten gaan nu uit naar de familie en wensen hun veel sterkte in deze 
moeilijke tijd. 
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Cino, we zijn je dankbaar voor al die jaren inzet voor ons cluppie. 

Rust zacht. 

Bestuur RCZ 

 

Trainingen en kantine in de voorjaarsvakantie 

Gedurende de week van de voorjaarsvakantie is er geen kantinebezetting voor de jeugdtrainingen. 
Er is in principe geen trainen voor de jeugdteams maar trainers kunnen zelf besluiten of er toch 
getraind wordt. 
Op dinsdag en donderdagavond is er tijdens de training van de zondagselectie en overige 
senioren  op donderdag wel kantine bezetting. 
  
Jeugdtrainers communiceren direct met de spelers van het team. 
Indien er onduidelijkheden zijn of er wel of niet getraind wordt, dienen jeugdspelers het na te vragen 
bij de trainer. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jeroen Vollrath 
Jeugdvoorzitter 
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Dinsdag 11 februari 17.30-Einde Ada & Mireille 

Woensdag 12 februari 17.00-18.30 Marieke 

 18.30-20.00 Marcel 

Donderdag 13 februari 17.30-19.15 Mireille 

 19.15-21.00 Denise 

 21.00-Einde Esther 

Zaterdag 15 februari 12.00-Einde Mary & Sabrina & Christina 

Zondag 16 februari 09.00-14.00 Gré 

 12.00-14.00 Speler RCZ4 

Dinsdag 18 februari 17.30-Einde Ada & Mireille 

Donderdag 20 februari 17.30-19.15 Mireille 

 19.15-21.00 Denise 

 21.00-Einde Peter 
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In aanloop naar het 100-jarig jubileum van RCZ 

hebben we een nieuwe rubriek:  

Oud? Nee! Goud! 

In Memoriam Cino Koster 

Deze week zijn we weer een trouwe RCZ-er verloren, Cino, de vader van Sandra Koster is op 

78 jarige leeftijd overleden. Jarenlang was hij coach van ons zaalvoetbalteam en deed nog 

veel meer voor onze club. Hier twee foto’s van Cino, één ten tijde dat hij samen met Max de 

Graaf ons team leidde en een foto tijdens een gezellig RCZ feestje. Sandra, heel veel sterkte 

met dit verlies en Cino, we gaan je missen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 

 

 & 

https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Derde competitiewedstrijd 8 februari 2020 

Fortuna MO 17-1 - RCZ-MO 17-1      eindstand: 0-1   

MOEIZAAM LANGS FORTUNA! 

Soms heb je van die wedstrijden, die weinig smeuïg zijn en dit was er één van, daarnaast stemde het weer ook 

niet echt vrolijk. Grijs, miezerregen en een koude wind: een voorbode van de zware storm (code oranje) die ons 

morgen staat te wachten. Wat dan wel weer mooi was, dat we op een echte grasmat speelden, die door de regen 

lekker soppig en prutterig was. Wel even wennen als je kunstgras gewend bent, de bal rolt dan toch echt even 

anders, wat dan weer  wennen was voor onze meiden. 

Ondanks de koude temperatuur werd onze ‘nieuwe’ speelster Sydney Sernee warm ontvangen in het team. 

Nieuw tussen aanhalingstekens, want deze dame loopt al een tijdje rond bij RCZ, maar door fysieke tegenslagen, 

is zij een tijdje uit beeld geweest. Sydney mocht starten als midmid en dat ging uitstekend. Ze gaf zelf aan dat ze 

haar conditie nog een beetje op peil wilt brengen, maar dat gaat vast goed komen. Welkom Sydney. 

Als je aan Fortuna denkt, dan krijg je gelijk het idee dat deze professionele club het goed op orde heeft, maar dat 

was deze ochtend niet het geval. Ze hadden geen grensrechter, geen scheidsrechter en geen cornervlaggen. 

Een vader ging met tegenzin vlaggen en de coach van Fortuna besloot zelf te gaan fluiten, wat natuurlijk geen 

ideale situatie is. Zeker niet voor ons! 

Onze twee laatste vrouwen begonnen op de bank en Isa mocht even laatste vrouw spelen. Wat hebben we toch 

een mazzel met zoveel meiden die op alle posities goed tot hun recht komen. Lekker hoor Isa. De eerste kans 

was voor Bo, maar ze had te weinig kracht en de bal werd tegengehouden.  Vervolgens had Kirsten een schot, 

deze kwam op de paal terecht. Bo had een mooie sprint en passeerde haar vrouwtje, ze gaf een voorzet en 

Kirsten schoot in, maar er werd gefloten, de bal was achter geweest, dus geen doelpunt, maar een achterbal. 

Fleur werd het spel ingebracht als rechtsbuiten, maar Bo en Fleur wisselden qua flanken, want dan konden ze 

elkaar beter bereiken. Helaas kwamen er weinig kansrijke aanvallen in de eerste helft. Rust. 

De meiden en de enorme supportersgroep die deze ochtend op de been was, konden even lekker opwarmen in 

de kleedkamer / kantine. De tweede helft begon met een kans voor Bo, maar er werd gefloten voor buitenspel. 

Wij vonden dit  twijfelachtig. Veel van onze aanvallen werden doodgefloten om de één of andere reden. Dan 

vraag je je af of de coach, die tevens de rol van scheidsrechter heeft, wel objectief kan fluiten, maar we hebben 

keurig onze mond gehouden. Mark had zich ondertussen in mineur afgezonderd, maar Fenna kon hem gelukkig 

weer wat opvrolijken. De wissels hadden ondertussen heerlijke lol met elkaar en konden de frustratie op het veld 

goed van zich af zetten.  

 

Kirsten had een schot op doel, deze ging net over, maar daarna kreeg Bo de bal. Kirsten wilde de bal weer 

opeisen, maar Bo  

schatte goed in dat de keepster niet lekker voor haar doel stond en besloot gelijk van een 

enorme afstand te schieten en  

ja hoor….eindelijk raak 0-1. Een prachtig zuiver doelpunt, waar onmogelijk voor gefloten 

kon worden. De keepster van de  

tegenpartij verstapte zich nog en werd vervangen door een speelster. Bo werd nog even 

gewisseld. Isa moest nu in de spits  

gaan spelen, iets waar ze zelf een beetje onzeker over was, maar ze had nog een mooi 

schot op doel  via een voorzet van  

Fleur. Toen waren er in onze team nog wat uitvallen. Fleur tand door haar lip en Kirsten 

liep ook mank en toen klonk gelukkig het eindsignaal. De punten zijn binnen, maar man, 

man, man, in alle opzichten een stugge wedstrijd. 

 

Tot slot hadden we nog een jarige onder ons, de multi-inzetbare Isa is 15 jaar geworden. Van harte meisje! 
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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

