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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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26 feb 19.00 RCZ MO17-1 Westzaan MO17-1 4 - 1 
 

29 feb 09.30 Zaandijk JO10-3 RCZ JO10-4 1 - 18  

29 feb 10.30 RCZ MO15-1 Purmerend MO15-1 0 - 3 
 

29 feb 10.30 RCZ JO10-1 DEM JO10-2 9 - 1 
 

29 feb 10.30 RCZ JO10-5 Saenden JO10-2 7 - 0 
 

29 feb 10.30 RCZ JO11-1 ADO '20 JO11-1 6 - 4 
 

29 feb 10.30 RCZ JO15-2 HSV JO15-2 - 
 

29 feb 10.30 RCZ JO7 - Mini Racers 1 SDOB Stormdraken 4 - 2 
 

29 feb 10.30 De Dijk Stieren RCZ JO7 - Mini Racers 2 0 - 2 
 

29 feb 11.00 ST VV Egmond JO14-2 RCZ JO14-1 6 - 0 
 

29 feb 12.30 RCZ JO17-1 Graftdijk JO17-1 2 - 3 
 

29 feb 12.30 RCZ JO10-3 DEM JO10-5 9 - 4 
 

29 feb 12.30 RCZ JO13-1 RCZ JO14-2 1 - 9 
 

29 feb 14.30 TOB Rksv 35+2 RCZ 35+2 5 - 0 
 

29 feb 14.30 JOGA Fortius asv 35+1 RCZ 35+1 3 - 0 
 

29 feb 14.30 Scherpenzeel 1 RCZ 1 (zon) 7 - 1 
 

1 mrt 10.00 SVA 4 RCZ 2 (zon) 3 - 2 
 

1 mrt 14.00 SDOB 2 (zon) RCZ 3 (zon) - 
 

1 mrt 14.00 WV-HEDW 14 (zon) RCZ 4 (zon) -  

 
 

7 mrt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 SDOB Vuurdraken vr 
   

UITSLAGEN AFGELOPEN WEEK 
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7 mrt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 3 Fortuna Wormerveer sv City vr 
   

7 mrt 8.45 RCZ JO15-2 Geel Wit '20 sv. JO15-2 co 
   

7 mrt 8.45 RCZ JO10-4G De Wherevogels JO10-3 co 
   

7 mrt 8.45 RCZ JO9-1 SVA JO9-2 co 
   

7 mrt 8.45 RCZ JO9-3 FC Zaandam JO9-1 co 
   

7 mrt 8.45 RCZ JO9-4 Zaanlandia JO9-3 co 
   

7 mrt 8.45 RCZ MO13-2 TOS-Actief MO13-2 co 
   

7 mrt 10.30 RCZ JO15-1 Volendam (rkav) JO15-3 co 
   

7 mrt 10.30 RCZ JO12-2 VVA/Spartaan JO12-3 co 
   

7 mrt 10.30 RCZ JO11-2 Sloterdijk avv. JO11-2 co 
   

7 mrt 10.30 RCZ MO15-1 KSV MO15-1 co 
   

7 mrt 12.30 RCZ JO16-1 HSV JO16-3 co 
   

7 mrt 12.30 RCZ JO13-1 ODIN 59 JO13-4 co 
   

7 mrt 12.30 RCZ MO13-1 Koninklijke HFC MO13-1 co 
   

7 mrt 14.30 RCZ 45+1 Meteoor De sv. 45+1 co 
   

7 mrt 14.30 RCZ 35+1 TOB Rksv 35+1 co 
   

7 mrt 14.30 RCZ 35+2 Almere FC 35+1 co    

 

4 mrt 18.55 HV/Veerhuys JO17-3 (zaal) RCZ JO17-1 (zaal) co 
   

7 mrt 8.30 KFC Leeuwen RCZ JO7 - Mini Racers 1 vr 
   

7 mrt 8.30 WSV 1930 JO9-1 RCZ JO9-2 co 
   

7 mrt 8.30 Meteoor De sv. JO9-2 RCZ JO9-5 co 
   

7 mrt 8.45 Volendam (rkav) JO14-3 RCZ JO14-1 co 
   

7 mrt 8.45 BOL MO15-1 RCZ MO15-2 co 
   

7 mrt 9.30 ASC De Volewijckers JO10-4 RCZ JO10-5 co 
   

7 mrt 9.45 Vitesse 22 JO10-1 RCZ JO10-1 co 
   

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 25, 3 maart 2020. 

4 mrt 18.55 HV/Veerhuys JO17-3 (zaal) RCZ JO17-1 (zaal) co 
   

7 mrt 10.00 VVA/Spartaan JO12-4 RCZ JO12-3 co 
   

7 mrt 10.00 Zaanlandia JO8-4 RCZ JO8-2 co 
   

7 mrt 11.00 WSV 1930 JO17-3 RCZ JO17-1 co 
   

7 mrt 11.00 Assendelft JO8-2 RCZ JO8-1 co 
   

7 mrt 11.15 FC Uitgeest JO11-2 RCZ JO11-1 co 
   

7 mrt 11.15 Hercules Zaandam sc JO10-3 RCZ JO10-2 co 
   

7 mrt 11.45 FC Uitgeest MO17-1 RCZ MO17-1 co 
   

7 mrt 12.00 DCG Rksv JO10-6 RCZ JO10-3 co 
   

7 mrt 12.30 Zaandijk JO13-2 RCZ JO13-2 co 
   

7 mrt 12.45 TABA afc 35+1 PSZ 35+1 co 
   

7 mrt 14.00 Westzaan 1 PSZ 1 co 
   

7 mrt 14.30 Velsen Rkvv JO19-1 RCZ JO19-1 co 
   

7 mrt 15.00 Zaanlandia 3 RCZ 2 co 
   

8 mrt 13.00 Germaan/De Eland asv 3 (zon) RCZ 4 (zon) co 
   

8 mrt 14.00 BSM sv 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 
   

8 mrt 15.00 FIT avv 8 (zon) RCZ 3 (zon) co    
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In aanloop naar het 100-jarig jubileum van RCZ:  

Oud? Nee! Goud! 

 

Vlnr.: Jan Sjouwerman, Rob Koene, Nick Bodifee, Rob Kuijt, Pieter Koning, Jeroen Maas, Michel Elsinga, Cees Rogge, 

Nico Waal, Max de Graaf, Karel Visser, Peter Mandjes, Erik van Dam, Marco Ketema, Klaas Dekker en Mark Verkuijl.  

Een typerend plaatje voor RCZ, alle mannen bij de voordeur van de kantine. Weet iemand nog 

wanneer dit geweest is? Het mooie aan deze foto is dat Klaas Dekker hier nog op staat. Zie bruine jas 

met grijze broek. Klaas Dekker was een echte RCZ-er, maar is al jaren geleden overleden. Uit 

eerbetoon is er bij RCZ een ‘Klaas Dekker’ bankje geplaatst, zo zal hij altijd met de club verbonden 

blijven. 

 

 

 

 

 

 

Mocht u een leuke, oude RCZ gerelateerde foto in uw bezit hebben, dan kunt u deze mailen 

naar huijsmanam@gmail.com 
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Dinsdag 3 maart 17.30-Einde Ada & Mireille 

Woensdag 4 maart 17.00-18.30 Michael 

 18.30-20.00 Marcel 

Donderdag 5 maart 17.30-19.00 Mireille 

 19.00-21.00 Denise 

 21.00-Einde Ruud 

Vrijdag 6 maart 18.45-Einde Mary, Sabrina, Ruud & Esther 

Zaterdag 7 maart 08.00-13.00 Denise & Quinta 

 08.15-10.30 Ouder JO12-2 + Ouder JO11-2 + Ouder MO15-1 

 10.30-13.00 Ouder MO13-2 + Ouder JO10-4 + Ouder JO9-3 

 12.00-14.30 Ouder JO15-1 

 13.00-Einde Mary & Sabrina 

 14.00-16.30 Ouder JO16-1 + Ouder JO13-1 

 16.30-19.00 Speler RCZ 35+2 

Zondag 8 maart  GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

Maandag 9 maart 18.00-20.00 Jolanda 

Dinsdag 10 maart 17.30-einde Ada & Mireille 

Woensdag 11 maart 17.00-18.30 Michael 

 18.30-20.00 Marcel 

Donderdag 12 maart 17.30-19.00 Mireille 

 19.00-21.00 Denise 

 21.00-einde Esther 

Zaterdag 14 maart 08.00-13.00 Inge & Arnaud(tot 12.00 uur) 

 08.15-10.30 Ouder JO9-2 + Ouder JO10-1 = Ouder JO11-1 

 10.30-13.00 Ouder JO14-2 + Ouder JO10-3 + Ouder JO12-3 

 12.30-15.00 Ouder JO17-1 + Ouder JO14-1 

 13.00-Einde vaste medewerker + vaste medewerker + vaste medewerker 

 14.30-17.00 Ouder MO17-1 + Ouder JO13-2 

 16.30-19.00 Speler RCZ 2 

Zondag 15 maart 09.00-Einde Gré  

 09.30-13.30 vaste medewerker 

 12.00-14.30 Speler RCZ 4 

 13.00-einde Marjan & Esther + vaste medewerker 

 13.30-16.00 Speler RCZ 2 

 15.45-18.00 Ada (+rust) 

 16.00-18.30 Speler RCZ 1 
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                   RCZ-MO 17-1 – Westzaan MO 17-1     eindstand: 4-1  

                   Vierde competitiewedstrijd 26 februari 2020 (inhaalwedstrijd 19:00 uur) 

              MASSALE OPKOMST ONDANKS IJSKOUDE AVOND 

Er werden zeker 80 koppen geteld, vernam ik uit betrouwbare bron. Het koude, natte weer had geen invloed op de jonge 

jongens die in grote getale waren gekomen om onze meiden te supporten / bewonderen. 

Let the game begin! 

Het tempo lag hoog, heel hoog en het samenspel was van beide partijen goed te noemen. De eerste aanval was een 

combinatie met Bo en Fleur, maar de bal miste kracht. 10 minuten na het startsignaal kwam er een doelpunt van Bo.  

Eén voor in de boeken, wat een pracht van een goal! Ze schoot van een afstand, de bal had effect en ging met een 

prachtige krul zo de kruising in. Zo hebben we ze nog niet vaak gezien. Nadat de bal op de middenstip was beland kwam 

er weer een aanval, waarbij Isa een schot op doel gaf. De bal ging achter en de scheids besloot dat het een corner was, 

maar dit was eigenlijk niet terecht, want het was achterbal. Al gauw kon Bo weer op doel schieten, de bal kaatste terug en 

Fleur kon in de rebound de 2-0 scoren. Westzaan kreeg ook kansen, maar deze werden niet benut.  

Ik kreeg de privilege om mee de kleedkamer in te gaan en de tactiekbespreking te verslagen. Ik was getuige van een 

bijzondere hectisch tafereeltje, de volgende scenario’s speelden zich af: 

 

- “Ieuwwww, wat stinkt het hier in de kleedkamer!”:  iedereen was het er mee eens en kneep in zijn neus;  

- Reese inspecteerde de prullenbak, om te kijken of er iets vies in zat. 

- Niki was misselijk en moest even de kleedkamer verlaten om wat frisse lucht tot zich te nemen; 

- Reese moest daarna hoognodig naar het toilet; 

- Isa en Femke waren in hun knieën aan het knijpen, kijken of ze spekkies hadden; 

- Bo haar been was aan het bloeden; 

- Lynn was met haar bekertje thee over haar gezicht aan het rollen, om haar gezicht weer warm te krijgen 

- Brooke had een aspirientje nodig. 

 

Ferme Fenna riep de meiden tot de orde en Mark liet via een sheet zien hoe de verdeling binnen het veld zou worden. 

Toen werden er vingers omhoog gestoken. Er werden goede vragen gesteld en het plan van aanpak voor de tweede helft 

werd vastgesteld. Met als laatste goede tip: “Peren die handel” gingen de meiden vol goede moed aan de tweede helft 

beginnen. Een tip, waar ik eigenlijk wel een beetje om moest lachen, want wat word daar nu precies mee bedoeld?  

De tweede helft verliep milder, het tempo lag wat lager en de doelpunten bleven de eerste 20 minuten uit.  

Westzaan had nog een mooi schot op doel precies op de hoek van lat en paal. Lynn liet zich niet kennen en bleef stoïcijns 

voor zich uit kijken. Sydney gaf een pracht van een voorzet aan Bo en het was ongelofelijk, maar ze scoorde weer zo’n 

prachtig doelpunt! Ze werd bijna getackeld aan de rechterkant van het veld, ze wist te ontwijken en schoot zijdelings zo het 

doel in. Veel jongens aan de zijlijn keken vol bewondering toe. Die Bo ;-). Ze had er nog geen genoeg van en besloot, na 

een verdedigingsfoutje in de rechterhoek, de bal op te eisen om vervolgens de keeper uit te spelen en de 4-0 te maken.  

Bo had “Peren met die handel” dus goed onthouden en wist precies wat de coach daarmee bedoelde…..  

Westzaan kon de eer behouden door in de laatste paar minuten toch een doelpunt te maken, laag in de linkerhoek en 

onhoudbaar voor Lynn 4-1. De laatste aanval was ook voor Westzaan, maar de kopbal ging hoog over. Eindsignaal!  

 

Het werd gauw rustig bij RCZ, want iedereen snakte naar wat huiselijke warmte.  

Gefeliciteerd meiden!  
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RCZ JO10-1 - DEM JO10-1 
 

Na 2 weekenden zonder voetbal werd het wel weer eens tijd voor een lekker partijtje. Tegen DEM hadden we in 

een eerdere wedstrijd een leuke pot gespeeld maar met 4-6 verloren. Voor ons reden om hen te vragen voor een 

oefenwedstrijd en de coach reageerde gelukkig positief. 

 

Het weer was zaterdagochtend prima en het veld was ondanks de vele regen redelijk bespeelbaar. Jayleigh viel 

in bij de 10-4 die in Zaandijk speelde en zou later bij ons aansluiten. De geblesseerde Gijs nam de taak van 

keeper op zich want voetballen is in zijn situatie nog niet verstandig. Tot zover de informatie vooraf. 

 

DEM kreeg de aftrap en onze jongens deden wat ik ze gevraagd had, constant kort dekken en veel druk op de 

tegenstander zetten. Al vrij snel wist Sebastiaan de score te openen uit een voorzet van Thijs bij een uitbal. RCZ 

had in deze fase compleet de overhand, moeiteloos wisten Asher en Arger alle aanvallen van DEM af te slaan en 

via hen verliep de opbouw naar voren relatief eenvoudig. Nu was het Thijs die na een mooie solo wist te scoren, 

2-0. Onvermoeibaar gingen de mannen verder, Sebastiaan scoorde, nadat hij zijn tegenstander prachtig 

uitspeelde, nummer 3 en Elijah schoot nummer 4 in de touwen. DEM leek geen schim van het team waartegen 

wij de laatste keer zo’n moeite hadden. Time out. Van Jayleigh nog geen spoor dus in ongewijzigde opstelling 

gingen we weer het veld in. Wederom lag de druk op DEM, Thijs scoorde nummer 5 en na een scrimmage voor 

het doel wist Thijs opnieuw het net te vinden. 6-0 voorsprong inmiddels. 

 

Elijah begon aan een solo. Dat hij als geen ander ‘een mannetje uit kan spelen’ weten we maar deze solo was 

van een ongekende schoonheid en na een vlammend schot op goal stond de 7-0 op het scorebord. Het RCZ 

publiek was uitzinnig van vreugde en vlak voor rust zetten Sebas en Thijs nog even extra aan. Na een goede 

combinatie tussen die twee kon Thijs de 8e inschieten en floot Bob voor rust. 8-0 voorsprong, heerlijk! 

 

In de rust bespraken we de tactiek. Ik vroeg de mannen wat goed ging en wat beter kon en daar kwamen mooie 

antwoorden uit. Sebas vond het team slordig worden, iedereen wil scoren en daarom houden ze hun positie niet 

meer goed vast. De spijker op zijn kop wat mij betreft. Ook spraken we af wat minder vaak ‘lange ballen’ te spelen 

maar meer op te bouwen vanuit Gijs naar de backs en zo naar de voorhoede. 

 

We kwamen zeer sterk uit de startblokken en Arger, die linksback was, wist een prachtige goal te maken. Dat was 

meteen het laatste wapenfeit van onze jongens want de tweede helft was van een totaal ander kaliber dan de 

eerste helft.  DEM scoorde ondanks het sterke keepen van Gijs en bracht de stand op 9-1. De time out kwam als 

geroepen. 

 

Ik zag 5 knalrode hoofden (Gijs was nog zo fris als een hoentje) en wist dat de vermoeidheid toe begon te slaan. 

(Jay was er nog steeds niet dus we konden niemand wisselen)  In een ultieme poging nog wat extra goals te 

maken besloot ik Asher naar voren te schuiven en Sebas rust links achterin te gunnen. Arger had het daar onder 

controle dus het was in mijn ogen een veilige keuze. 

 

Ook dit bracht helaas geen verandering. RCZ kwam nooit echt in de problemen maar we wisten ook geen kansen 

meer te creëren. Het eindsignaal kwam dan ook als een verlossing en de 9-1 eindstand is dik en dik verdiend! 

Vandaag is er gevochten als leeuwen en de eerste helft was een genot om naar te kijken. Maandag en woensdag 

lekker trainen en dan volgende week naar Vitesse 22 in Castricum. Daar hebben we het in het verleden tot nog 

toe altijd erg lastig gehad dus ik ben benieuwd hoe het ons daar dit jaar met de 10-1 zal vergaan. 

 

Michiel. 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 

 

 

 

https://twitter.com/rczzaandam
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

