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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 

 

 

 

 

Functie  Naam  Telefoon  E-mail  

    

Bestuur - Voorzitter   André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  

Bestuur - Penningmeester  Karel Visser  06-14727292  Penningmeester@rcz.nu  

Bestuur - Secretaris  Fiona Hoogmoed  06-50428820  Secretaris@rcz.nu  

Bestuur – Jeugdafdeling  Jeroen Vollrath  06-54383837  Jeugdvoorzitter@rcz.nu  

Bestuur – Stichting Sportpark  Vabian Braan  06-27023601  Stichting-sportpark@rcz.nu  

Wedstrijdsecretaris  Gerth-Jan Heck  06-57967592  Wedstrijdsecretaris@rcz.nu  

Ledenadministratie  Petra Koppen  06-51699951  Ledenadministratie@rcz.nu  

Techn. jeugdcoörd bovenbouw Harry Volkers  06-54326667 TC-bovenbouw@rcz.nu 

Techn. jeugdcoörd onderbouw Milco Leiding 06-25543698 TC-onderbouw@rcz.nu 

Coördinator JO19  Jeroen Vollrath  06-54383837  Coordinator-jo19@rcz.nu  

Coördinator JO15 - 17  John van den Dongen  06-12109747  Coordinator-jo15-17@rcz.nu  

Coördinator JO13 - 14  Eddy Karten  06-50271477  Coordinator-jo13-14@rcz.nu  

Coördinator JO11 - 12  Mirjam Reimers  06-15951725  Coordinator-jo11-12@rcz.nu  

Coördinator JO10  Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo10@rcz.nu  

Coördinator JO9 Jan Sjouwerman   06-10175357  Coordinator-jo9@rcz.nu  

Coördinator JO8  Thea Michel   06-53339881 Coordinator-jo8@rcz.nu  

Coördinator JO7/Miniracers Achmed Zagmouti 06-13067076 Coordinator-jo7@rcz.nu 

Coördinator Dwergen  ntb  
 

Coördinator Meisjes  Mark van Duin  06-20595415  Coordinator-meisjes@rcz.nu  

Coördinator Zaterdag  Klaas Dallinga  06–46168265  Coordinatorzaterdag@rcz.nu  

Coördinator stageplaatsen  Gert Nieborg  06-14739528  Stage-coordinator@rcz.nu   

Jeugdactiviteiten  Gea van de Stadt  06-37149612  Jeugdevenementen@rcz.nu  

Kantineplanning  André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  

Kantine inkoop  Anton de Bois  06-10374645    

Club van 100  Ada van der Wardt  06-38454714  Clubvan100@rcz.nu  

Clubblad de Racer / soc. media Joyce Diel  06-24972417 Redactie@rcz.nu  

Website    Fiona Hoogmoed  06-50428820  Info@rcz.nu  

mailto:info@rcz.nu
http://www.rcz.nu/
mailto:TC-bovenbouw@rcz.nu
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co=competitie be=bekerwedstrijd vr=vriendschappelijk 

19 okt 10.30 RCZ MO15-1 Kadoelen sv. MO15-1 be 
 

19 okt 10.30 RCZ MO13-1 Meteoor De sv. MO13-1 be 
 

19 okt 12.30 RCZ JO19-1 AFC 34 JO19-2 be 
 

19 okt 12.30 RCZ JO17-1 Terrasvogels JO17-1 be 
 

19 okt 14.30 PSZ 1 Blauw Wit (W) 1 co 
 

19 okt 17.00 RCZ JO14-1 SDZ JO14-2 (zon) be 
 

 
 

19 okt 12.30 HSV JO15-1 RCZ JO15-1 be 

19 okt 13.15 Foresters (de) MO17-1 RCZ MO17-1 be 

20 okt 12.00 Saenden 4 (zon) RCZ 3 (zon) co 

 

 
 

12 okt 8.30 AFC IJburg JO8-7 RCZ JO8-1 1 - 18 

12 okt 8.30 OFC JO8-4 RCZ JO8-2 1 - 11 

12 okt 8.30 OFC JO11-1 RCZ JO11-1 13 - 1 

12 okt 8.45 RCZ JO9-1 VVA/Spartaan JO9-1 5 - 8 

12 okt 8.45 RCZ JO10-4G SVA JO10-5 15 - 0 

12 okt 8.45 RCZ JO9-5 FC Zaandam JO9-1 2 - 7 

12 okt 8.45 RCZ JO14-1 Fortuna Wormerveer sv JO14-2 3 - 2 

12 okt 8.45 RCZ JO15-2 ADO '20 JO15-3 2 - 4 

12 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 OFC Leeuwen 10 - 6 

12 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Monnickendam Groenwitte Leeuwen 2 4 - 7 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 08,  15 oktober 2019. 

12 okt 8.30 AFC IJburg JO8-7 RCZ JO8-1 1 - 18 

12 okt 9.00 FC Uitgeest JO9-3 RCZ JO9-3 8 - 4 

12 okt 9.30 Meteoor De sv. JO10-2 RCZ JO10-5 13 - 2 

12 okt 9.45 ODIN 59 JO9-2 RCZ JO9-2 11 - 6 

12 okt 10.00 SVA JO10-4 RCZ JO10-3 10 - 0 

12 okt 10.00 Terrasvogels JO10-1 RCZ JO10-2 Afgelast 

12 okt 10.15 VVA/Spartaan JO12-3 RCZ JO12-3 7 - 4 

12 okt 10.15 Fortuna Wormerveer sv JO11-5 RCZ JO11-2 1 - 2 

12 okt 10.30 RCZ JO10-1 WSV 1930 JO10-1 8 - 3 

12 okt 10.30 RCZ JO9-4 WSV 1930 JO9-2 4 - 5 

12 okt 10.30 RCZ MO15-1 Ilpendam MO15-1 2 - 3 

12 okt 10.30 RCZ JO12-2 Zaandijk JO12-1 9 - 3 

12 okt 10.30 RCZ JO12-1 Velsen Rkvv JO12-1 7 - 1 

12 okt 11.15 Onze Gezellen MO13-1 RCZ MO13-2 6 - 0 

12 okt 12.00 Vitesse 22 JO13-1 RCZ JO13-1 Afgelast 

12 okt 12.30 RCZ JO17-1 IVV JO17-2 2 - 1 

12 okt 12.30 RCZ JO19-1 Forza Almere JO19-1 0 - 4 

12 okt 12.45 SV Spartanen JO15-1 RCZ JO15-1 3 - 0 

12 okt 13.00 Buitenveldert sc. MO13-2 RCZ MO13-1 0 - 2 

12 okt 14.30 DRC MO17-1 RCZ MO17-1 0 - 7 

12 okt 14.30 ZSGOWMS 35+1 RCZ 35+1 2 - 3 

12 okt 14.30 RCZ 2 OFC 2 2 - 4 

12 okt 14.30 Kennemers (de) 1 PSZ 1 5 - 1 

12 okt 14.30 RCZ JO16-1 Foresters (de) JO16-2 0 - 10 

12 okt 14.30 RCZ MO15-2 HSV MO15-1 0 - 10 

12 okt 15.00 Dijk De asv JO14-3 RCZ JO14-2 Afgelast 

12 okt 15.15 GeuzenMiddenmeer 45+2 RCZ 45+1 6 - 2 

12 okt 16.15 Buitenveldert sc. 35+2 PSZ 35+1 1 - 1 

13 okt 11.30 Alkmaarsche Boys 2 (zon) RCZ 2 (zon) 6 - 1 

13 okt 12.00 Hercules Zaandam sc 4 (zon) RCZ 4 (zon) 2 - 1 

13 okt 13.00 FC Uitgeest 4 (zon) RCZ 3 (zon) 0 - 5 

13 okt 14.00 RWZ 1 (zon) RCZ 1 (zon) 2 - 1 
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Dinsdag 15 oktober 17.30-Einde Ada + Mireille 

Woensdag 16 oktober 17.00-18.30 Marieke 

 18.30-20.00 Marcel 

Donderdag 17 oktober 17.00-19.00 Mireille 

   

Zaterdag 19 oktober: 09.30-14.00:  Inge 

  10.00-12.30:  ouder JO17-1 

  12.00- 14.30:  ouder MO13-1 + Ouder MO15-1 

  13.00-Einde:  Esther 

  14.30-17.00:  speler JO19-1 

Donderdag 24 oktober: 17.30- 20.30:  Mireille 

  20.30-einde:  Peter  

  

 Update! 
14 OKTOBER 2019. 

 

DE GROTE CLUBACTIE IS 4 WEKEN GELEDEN VAN START GEGAAN TOT NU 

TOE ZIJN ER 25 RACERS DIE HUN LOTENBOEKJE/LIJST INGELEVERD HEBBEN 

DAAR ZIJN WIJ ERG BLIJ MEE.  

ZIJ HEBBEN HUN BEST GEDAAN OM ONZE CLUB R.C.Z. TE STEUNEN DOOR 

LOTEN TE VERKOPEN.  

VOLGENDE WEEK DE TUSSENSTAND  VAN DE LOTEN VERKOOP.                      

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR DE JEUGD!!!!!              

DUS..... ALS JE KLAAR BENT MET DE VERKOOP VAN DE LOTEN, LEVER DAN 

HET LOTENBOEKJE/LIJST IN BIJ R.C.Z. DIT KAN TOT MET  16 NOVEMBER 2019. 

IN DE KANTINE STAAT DE BEKENDE GROTE CLUBACTIE DOOS, WAARIN DE 

VOLLE LOTENBOEKJES/LIJSTEN INGELEVERD KAN WORDEN. 

NAMENS DE JEUGDACTIVITEITEN R.C.Z. ,NATHALIE EN GEA. 
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RCZ JO10-1 - WSV 30 JO10-1 
Binnen de O10 categorie wordt er geen competitie bijgehouden. Toch probeer je als coach altijd een beetje uit te 

vogelen hoe sterk je volgende tegenstander zal zijn. Wij verloren met 9-6 van Kadoelen en Kadoelen won met 9-6 

van WSV. Vandaag moeten wij tegen WSV dus makkelijk zal het niet gaan worden.  Het is droog weer en niet 

koud. De velden liggen er ondanks de tegen prima bij en de afgelopen week hebben we (in de stromende regen) 

2 hele goede trainingen gedraaid. Vabian en ik hebben een nieuwe opstelling uitgedacht die we vandaag gaan 

uitproberen. Niet langer met 2 spitsen en 1 middenvelder maar met 1 diepe spits. We bespreken de nieuwe 

aanpak met het team en staan klaar voor de aftrap. Thijs en Jayleigh in de wissel en Asher in de spits. Het eerste 

kwart is aftasten en beide teams gaan redelijk gelijk op. Gelukkig is bij RCZ de felheid er vanaf de eerste minuut, 

iets waar we het verleden week op verloren. Maurits weet uiteindelijk als eerste te scoren op aangeven van 

Sebastiaan. Lekker, op voorsprong komen voelt altijd goed. Elijah weet de paal nog te raken maar dan fluit 

Vabian af voor de time out. Sebas en Maurits wisselen met Jayleigh en Thijs en verder veranderen we niets. Het 

is WSV die gelijk maakt maar gelukkig weet Asher tot scoren te komen. Het tweede schot van Asher wordt 

gestopt door de keeper maar met een 2-1 voorsprong gaan we de rust in. Arger die uitstekend heeft staan 

keepen geeft de handschoenen over aan Elijah. Ik druk Maurits en Jayleigh op het hart dat ze zich echt geen 

misstap kunnen veroorloven in de verdediging en dat veel afhangt van hoe we dit kwart doorkomen. De 

kwaliteiten liggen vrijwel gelijk maar de inzet van RCZ geeft tot nog toe de doorslag. 

 

Gelukkig weten zij deze taak uitstekend te volbrengen en speelt het spelletje zich voornamelijk op de helft van 

WSV af. Thijs weet de 3e goal voor RCZ te maken en dan krijgen we een corner. Maurits, onze cornerspecialist, 

neemt hem werkelijk 

p r a c h t i g en krult de bal het doel in!! De coach en begeleider van WSV reclameren nog even maar natuurlijk 

mag je vanuit een corner direct scoren. Het is inmiddels dus 4-1 voor RCZ en bij mij groeit het vertrouwen dat we 

deze wedstrijd kunnen winnen. Jayleigh die zichzelf even verliest in een duel wordt naar de kant gehaald voor 

een gesprekje en Gijs neemt haar plek tijdelijk in. Weer een corner, weer Maurits die hem prachtig voorgeeft en 

Gijs, de Matthijs de Ligt van ons team kopt hem binnen! Schitterende goal Gijs! 5-1 voorsprong, time out. 

 

Ik merk dat de euforie de overhand gaat krijgen en druk iedereen op het hart dat we absoluut niet kunnen 

verslappen nu. Nou, van verslappen is bij RCZ geen sprake, integendeel. Iedereen is fel op de bal en naar de zin 

van WSV soms zelfs eventjes te fel. Desondanks weet WSV te scoren en staat het 5-2. Gijs gaat de aftrap nemen 

en kijkt mij aan. Ik knik dat het mag en Gijs knalt vanaf de aftrap in één keer in het doel. (De hulptrainer van WSV 

reclameert opnieuw maar ook dit mag. Spelregelboekjes zijn op op verzoek verkrijgbaar) 

 

Dan is het Thijs die na een solo het doel weet te treffen, 7-2 voorsprong. WSV komt terug en scoort de 7-3. Dit 

kan niet meer misgaan, Thijs schiet op de lat en Asher en Arger spelen samen een paar mooie kansen uit. 2x net 

geen geluk helaas..  Schot op doel van Thijs die helaas de lat raakt en over ketst. 

 

Thijs krijgt dan een laatste kans, hij wordt mooi in positie gebracht en schiet. Bal voorbij de keeper maar de 

snelheid is net te laag. Gelukkig is daar Asher die op de juiste plek staat en het eenvoudig afmaakt. Eindstand 8-3 

voor RCZ. Een zwaarbevochten maar super verdiende overwinning en voor mij de mooiste wedstrijd van dit 

seizoen. 100% vechtlust en inzet, ik heb van jullie genoten vandaag! 

 

Michiel Honig 
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Derde competitiewedstrijd 5 oktober 2019 (Klasse 2)  

RCZ MO 17-1  -  SDZ MO 17-2 Eindstand 10-0 

Het was feest vandaag, want de dolle tweeling Niki en Bo zijn 

vandaag 15 jaar geworden.  

 

 

 

 

 

Dit uitte zich in een doelpuntenfestijn tegen SDZ. RCZ was zoveel 

beter dan de tegenpartij, dat het eigenlijk een eenzijdige match 

werd. Onze meiden werden qua tempo uit het spel gehaald. SDZ 

stond bijna de hele wedstrijd met 11 vrouw in hun eigen 

strafschopgebied. Dit mocht de pret voor ons niet drukken, want ze 

vlogen om hun oren. Naast…, huizen hoog over.. en heel veel keer 

op de lat, maar natuurlijk ook 10 x erin. 

 

De jarige meiden stonden paraat met hun nieuwe kicksen. Niki (nog 

even) spierwit en Bo (gelukkig) in blauw. Blauw expres voor de 

supporters, zodat we ze op het veld goed uit elkaar kunnen houden. 

Het eerste doelpunt was voor Isa, een doelpunt die we inmiddels 

herkennen als het ‘Isa doelpunt’, een mooi scherp schot van nog 

buiten het strafschopgebied zo het doel in.  

Al snel volgt het tweede doelpunt van Bo, ze passeert haar vrouwtje 

en schiet in de uiterste hoek. Zowel Niki als Rana raakten 

geblesseerd door dezelfde verdedigster van SDZ en zij kreeg 

hiervoor 5 strafminuten op de bank, dus even tegen 10 ‘vrouw’. Er 

volgde een prachtige aanval met Niki, Bo en Kirsten en Fleur, helaas eindigde deze aanval met een schot van Niki tegen de 

lat. Even later was het rust. 

Bo maakte vlak na het fluitsignaal 3-0 en toen was het hek van den dam…... 

 

- Kirsten raakte geblesseerd, Megan nam de vrije trap in de buurt van de zijlijn.  

  Bo kon inschieten. 4-0; 

- Brooke passeerde twee vrouwtjes en scoorde met een snoeihard schot de 5-0; 

- mooie aanval met Isa, Bo en Kirsten, Bo scoorde 6-0; 

- stoïcijns passeerde Krista diverse vrouwtjes en schoot koelbloedig de 7-0 in; 

- vervolgens weten Reese de 8-0, Fleur de 9-0 en Siara de 10-0 nog te scoren. 

Gelukkig werd er toen voor de tegenpartij afgefloten. 

 

Birthday girls! 

Natuurlijk volgde er weer  

een heerlijke versnapering 

in de kleedkamer.  

 

 

 

 

 

 

 

Competitiestand 
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JO10-3 
Onze JO10-3 heeft een moeizame 

start van het seizoen. De begeleiding 

en kinderen doen enorm hun best 

maar helaas is dat in de resultaten nog 

niet terug te zien. Prijzenswaardig is 

de positiviteit van iedereen, kinderen, 

trainers en ouders. Iedere week 

worden er foto’s gedeeld en is er 

positiviteit met elkaar in de 

groepsapp. Niet opgeven, blijven 

trainen en dan komen de resultaten vanzelf. 

Succes! 

Michiel. (Coördinator O10)  

zaterdag 12 oktober   Buitenveldert MO13-2 – RCZ MO13-1  

Door de 3 overwinningen op rij, met een doelsaldo van +36 had de KNVB besloten dat het meidenteam moest verhuizen 

naar de 2de klasse. Helaas zonder bericht, dus toen een ouder voor de grap op woensdagavond op de voetbalapp keek was 

er verbazing over de verandering. Opeens stonden de meiden ergens in de middenmoot en hadden zij 0 punten en 0 

wedstrijden gespeeld. De thuiswedstrijd van zaterdag werd een uitwedstrijd tegen Buitenveldert, aanvang 13.00u. 

In de miezerregen stonden de meiden op het kunstgrasveld en 10 minuten eerder starten de wedstrijd. Alle ouders erg 

benieuwd hoe de wedstrijd ging verlopen. Spannend…..  

Nova geeft al snel een goede voorzet naar Luuke toe, helaas schoot zij naast het doel. De meiden laten veel mooie acties 

zien. De tegenpartij komt niet veel verder dan de verdedigers; Nova-Anne-Alyssa-Firdaous. Het eerste doelpunt werd 

gemaakt door Luuke, door de assist van Gaby. Helaas was het buitenspel en werd het doelpunt afgekeurd. Nova is veel aan 

de bal in de verdediging. Ze haalt de bal meerdere malen goed weg voor het doel. Buitenveldert heeft nog geen kans tot 

score gehad daardoor. Na ongeveer een kwartier spelen is Guusje in gevecht om de bal, de meiden laten weer een 

prachtige opbouw zien. Guusje raakt de bal even kwijt maar wint hem weer terug, speelt in op Gaby en die scoort het 

eerste echte doelpunt. 0-1 RCZ! De 0-2 volgt niet veel later, weer gemaakt door Gaby d.m.v. een prachtige voorzet van 

Firdaous. Niet veel later geeft Gaby een schot naar het doel maar de bal komt tegen de keeper aan en RCZ krijgt een corner. 

Daar is dan toch de eerste corner voor Buitenveldert, maar door een goede actie van Shavainly die de bal hard weg schiet 

heeft Bo Diva nog weinig te doen. Nova en Firdaous hebben even een onderonsje met elkaar en Nova krijgt een schouder 

klopje, ach de bal is toch is geen velden te bekennen. Prachtig om te zien hoe goed de meiden samenwerken en plezier 

beleven op het veld. Buitenveldert krijgt eindelijk een kans om op doel te schieten, maar schiet naast. Bo Diva heeft haar 

eerste doeltrap. Nova schiet de bal nog een keer voor Bo Diva ver het veld in.  

Shavainly heeft een gevecht om de bal, gooit haar lichaam erin en wint het duel. Nova 

vangt de bal op, is ook in gevecht om de bal, weer zetten beide meiden hun lichaam 

erin. Gevolg Nova krijgt een harde dauw en valt hard op de grond. Ze wordt gewisseld 

want ze heeft veel pijn dat te zien is aan haar tranen. Dit verdient zij niet. De meiden 

gaan de rust in met limo op het veld en 0-2 in the pocket.  

Anne levert een goed gevecht, geeft een schouderduw en houdt de bal keurig bij zich. 

Mooi om te zien hoe alle meiden in gevecht blijven gaan voor de bal, ondanks de 

voorsprong. Het is genieten langs de lijn. Bo Diva heeft een goede redding. Halverwege 

de tweede helft is Buitenveldert iets meer aan de bal en probeert een aantal malen een 

aanval in te zetten. De meiden zijn even hun samenspel kwijt. Het duurt niet lang, de 

racers zetten hun tanden erin en van hun gezichten is af te lezen dat ze allemaal hard 

aan het werk zijn in het veld. Er volgt nog een spannend schot op doel, maar wordt 

gestopt door de keeper. De 0-3 blijft uit, maar de meiden vechten ervoor. Mooie opbouw van de meiden, gevolg Aaliyah 

wint het duel, schiet naar Gaby die ook het duel weet te winnen en geeft voorzet aan Guusje. Guusje gaat op het doel af, 

Buitenveldert onderschept de bal en schiet uit.  

Gaby heeft nog een snelle actie naar het doel toe, de keeper loopt ver uit en de bal komt tegen haar aan. Jammer. Isana 

krijgt de bal na goed samenspel, geeft voorzet naar Luuke, zij probeert te scoren maar weer staat de keeper in de weg. Het 

eindsignaal klinkt niet veel later, ook deze overwinning is een feit! 
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DRC MO17-1 – RCZ MO17-1                               Eindstand 0-7 

Vierde competitiewedstrijd 12 oktober 2019(Klasse 2) 

Het was vandaag feest op de snelweg! Heel wat ouders stonden op de A10 in een langdurige file. Het doel was 

om op tijd bij DRC te komen. Dat is niemand gelukt. Enerzijds gevolg van een ongeluk bij de Zeeburgertunnel en 

anderzijds was de IJ tunnel ook nog eens afgesloten. Dit gaf nogal veel frustrerende teksten in onze groepsapp 

bijv; Pfff, lopen gaat sneller/ via Noord geen optie / tunnel door en omdraaien / 3 min. per 100 meter. Wij hadden 

dan ook de vertraging aan de wedstrijdleiding van DRC doorgegeven en de wedstrijd startte uiteindelijk veel later 

dan de geplande 14.30 uur.                           

Bij de warming up merkte iedereen op dat onze tegenstander best aan de forse 

kant was, maar onze meiden blikten of bloosden niet. Ze zijn het ondertussen wel 

gewend om tegen stevige dames het duel aan te gaan. Hoewel onze meiden wel bij 

tijd en wijle onze tegenstander omschreven als; “grote 

olifanten”, “stoomwals” of dikke muur”. Dit mag de 

volgende keer iets genuanceerder. Fenna en Mark 

zullen daar op letten want je moet altijd respect voor de 

tegenstander houden Enfin, de wedstrijd begon en de 

meiden zetten meteen druk, waardoor de tegenstander 

direct de indruk kreeg dat het wel eens een moeilijk 

potje zou kunnen worden. Ondanks veel doelkansen van onder meer Reese, Brooke, 

Femke, Krista, Esmee, Siara en Robin bleef in de eerste helft de teller hangen op 0-1. 

Het had echt veel meer moeten zijn maar de 0-1 was wel een prachtige actie van Bo 

die een steekbal van Niki goed controleerde en pijlsnel richting goal afstormde en met een bekeken schuiver de 

eerste goal maakte. Bo blijft maar scoren! In de rust lieten de coaches Fenna en Mark de meiden even met rust 

en na wat slokken limonade volgde er een donderspeech van hoofdcoach Fenna. Deze was in de weide omtrek 

van het pittoreske Durgerdam te horen. Vervolgens liet coach Mark alleen nog maar een hele lange stilte 

vallen….. Die stilte zorgde ervoor dat de meiden weer tot bezinning kwamen en meteen vanaf het eerste 

fluitsignaal van de 2e helft gelijk vol de aanval kozen. Het leek wel alsof de meiden in de rust niet alleen maar 

limonade hadden gedronken. Misschien kwam het ook 

wel door meegereisde fanatieke ouders die maar al te 

graag hun adviezen en tips wilde delen. Het ene 1-2tje 

naar de andere volgde en de DRC meiden werden 

constant van het kastje naar het muurtje gestuurd. Na 2 

minuten schoot Fleur met een krachtig schot net buiten 

de 16 meter vol het kruis in; 0-2. Wat een prachtige goal. 

Deze meid gaat een bloeiende carrière tegemoet. 

Daarna ging het rap en was het spreekwoordelijke ijs 

gebroken. Kort daarna maakte Bo in samenwerking met 

zus Niki en Rana een prachtige goal; 0-3. Dit 3 tal wordt 

ook gekscherend wel de ‘Bermudadriehoek’ genoemd. 

Maar goed. Nog geen 6 minuten later draaide Isa goed 

weg van haar tegenstander en schoot van 23 meter de 

bal vol het kruis in. Dit doet zij vaker. Maar dan, het 

hoogtepunt van deze middag. De zoveelste corner werd 

door Isa genomen en deze corner schoot zij richting 

eerste paal waar alleskunner Rana de bal lichtjes, met 

veel gevoel, op het voorhoofd schampte waardoor de bal prachtig in de verre hoek van de goal belande; 0-5. Ook 

deze goal werd door trouwe RCZ supporters luidkeels bejubeld. Met nog 10 minuten op de klok was in het 16 

meter gebied van DRC blinde paniek. Het leek wel een opgevoerde flipperkast. Megan kon het niet meer aanzien 

en controleerde met  1 beweging de bal om vervolgens van dichtbij snoeihard in het dak van de goal te schieten. 

Later bleek, uit betrouwbare bron, dat de dagploeg van DRC op de plek van impact het net moesten repareren; 0-

6. Nee lieve Racers, daar bleef het niet bij. Eindelijk heeft onze spits Kirsten haar miljoenen kansen van de laatste 

2 wedstrijden, om kunnen zetten in een prachtige goal. Net binnen het 16 meter gebied knalde Kirsten al haar 

frustratie in de bal die keihard laag in de goal verdween; 0 – 7. Dit was tevens ook de eindstand. Volgende week 

moeten de meiden weer bekeren en hopen dan de overwinningsreeks te continueren. 

Tot volgende week allemaal en groetjes,                             Een trouwe supporter van RCZ MO17-1  
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 

 
 

 

LET OP: Deadline voor de Racer is MAANDAG 12u! 

Alle stukjes die NA die deadline binnenkomen worden doorgeschoven 

naar de volgende week. 

Gelieve je stukje in WORD aan te leveren.  

NB: Helaas kunnen we niet altijd alle opmaak overnemen in de Racer, 

dus hoe eenvoudiger de opmaak hoe beter!  

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Bestel of koop jij wel eens iets online? 
 

Dan kan jij RCZ gratis en heel makkelijk sponsoren! Ga naar Sponsorkliks.nl. Kies 
RCZ als sponsordoel, ga naar de webwinkel van jouw keuze en doe je aankoop. 

RCZ ontvangt een percentage van het bedrag, maar jij betaalt niets extra! We 
investeren de opbrengsten in onze jeugdactiviteiten. Dank je wel alvast voor jouw 

bijdrage! 
 

Je kan bij deze en honderden andere website bestellen voor Sponsorkliks: 



   

   

   

   

   

   

   

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.Sponsorkliks.nl en sponsor RCZ gratis! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

