
Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op www.rcz.nu 

11 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 11, 13 oktober 2020 

 
 

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. jeugdcoördinator bovenbouw Harry Volkers  06-54326667 TC-bovenbouw@rcz.nu 

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

Coördinator JO16 – 17 - 18 John van den Dongen  06-12109747  Coordinator-jo16-17-18@rcz.nu  
Coördinator JO13 – 14  - 15 Mirjam Reimers  06-15951725  Coordinator-jo13-14-15@rcz.nu  
Coördinator JO10 – 11 - 12 Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo10-11-12@rcz.nu  
Coördinator JO7 – 8 - 9 Frank Meijn 06-52781902  Coordinator-jo7-8-9@rcz.nu  
Coördinator Dwergen Fenna Punt 06-39125064 Dwergen-coordinator@rcz.nu 
Coördinator Meisjes  René Middelkoop  06-37354662 Coordinator-meisjes@rcz.nu  
Coördinator Zaterdag  Klaas Dallinga  06–46168265  Coordinatorzaterdag@rcz.nu  
Coördinator stageplaatsen  Gert Nieborg  06-14739528  Stage-coordinator@rcz.nu   
Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi Toernooi-commissie  RCZtoernooi@rcz.nu 
Jeugdactiviteiten  Gea van de Stadt  06-20220177 Jeugdevenementen@rcz.nu  
Kantineplanning ouders 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 / Social media Sterre Sieraad  06-20416278 Redactie@rcz.nu  
Website    Fiona Hoogmoed  06-50428820  Info@rcz.nu  
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Corona-maatregelen RCZ 
Beste Racers,  

RCZ teams 

Geen ouders of andere toeschouwers langs de lijn of op het complex bij wedstrijden of 
trainingen 

Bezoekende teams 

Alleen coach/trainer/teamleider langs de lijn en wegbrengende ouders achter de hekken of 
op het complex (totaal maximaal 5 personen) 

Kantine 

De kantine is gesloten. In de rust kan door de teamleider limonade gehaald worden in de 
bestuurskamer 

Kleedkamers 

Kleedkamers zijn open, douchen is mogelijk. Sleutel af te halen in de bestuurskamer 

Algemeen 

• Houd 1,5 meter afstand 
• Blijf thuis wanneer je klachten hebt en/of iemand in je directe omgeving positief 

getest is en/of je in contact bent geweest met iemand die positief getest is 
• Was je handen voor de training of wedstrijd 
• Neem je eigen verantwoordelijkheid 
• Teamleiders, coaches/trainers en ouders/begeleiders registreren contactgegevens 

in de hal bij de bestuurskamer 

Bij twijfel over het aantal (teveel) begeleiders van een team heeft het RCZ-bestuur het recht 
om deze mensen te verzoeken het sportpark te verlaten. Kaderleden, officials, vrijwilligers en 
medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden trainingen mogen aanwezig zijn en worden 
niet gezien als publiek. Iedereen dient te allen tijde de aanwijzingen van RCZ-medewerkers 
op te volgen. 

Het RCZ bestuur 
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10 okt 8.30 Kadoelen sv. JO11-1 RCZ JO11-1 6 - 3 
10 okt 8.45 RCZ JO13-2 Zaanlandia JO13-3 4 - 0 
10 okt 8.45 RCZ MO15-2 Assendelft MO15-1 3 - 0 
10 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Hercules sc Dragons 0 - 6 
10 okt 10.15 Kadoelen sv. MO15-4 RCZ MO15-1 1 - 8 
10 okt 10.30 RCZ MO17-1 KGB MO17-1 6 - 0 
10 okt 10.30 RCZ JO16-1 BSM sv JO16-1 14 - 0 
10 okt 10.30 RCZ JO13-1 FC Zaandam JO13-1 5 - 3 
10 okt 11.00 Meteoor De sv. JO14-1 RCZ JO14-2 2 - 3 
10 okt 11.30 Foresters (de) JO16-2 RCZ JO16-2 9 - 0 
10 okt 12.00 IJmuiden vv. MO13-1 RCZ MO13-1 4 - 1 
10 okt 12.15 OFC 35+1 PSZ 35+1 11 - 0 
10 okt 12.30 Kwadijk 2 RCZ 2 9 - 1 
10 okt 12.30 RCZ JO18-2 Zaanlandia JO18-1 2 - 1 
10 okt 13.15 Purmerland MO17-1 RCZ MO17-2 1 - 1 
10 okt 14.00 IVV JO18-1 RCZ JO18-1 2 - 0 
10 okt 14.30 Purmersteijn 2 PSZ 2 1 - 3 
10 okt 14.30 RCZ 1 Westzaan 0 - 3 
11 okt 10.30 FC Uitgeest 11 (zon) RCZ 5 (zon) 5 - 2 
11 okt 11.45 Ouderkerk sv. 6 (zon) RCZ 4 (zon) 2 - 3 
11 okt 12.00 Swift 6 (zon) RCZ 2 (zon) 3 - 3 
11 okt 13.00 Hercules sc 3 (zon) RCZ 3 (zon) 1 - 3 
11 okt 14.00 Dynamo (zon) RCZ 1 (zon) 1 - 3 
 

Voorlopig geen dwergentraining    
In verband met de nieuwe aangescherpte maatregelen 
van het kabinet die stellen dat er geen toeschouwers bij 
wedstrijden en trainingen mogen zijn, kan de 
dwergentraining helaas, in ieder geval tot en met 20 
oktober, niet doorgaan. We kunnen dit helaas 
organisatorisch niet regelen, aangezien de spelertjes nog 
te jong zijn om zonder aanwezigheid van de ouders te 
trainen. We hopen dat we jullie snel weer mogen 
verwelkomen en houden jullie uiteraard op de hoogte. 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub Uitslag 

UITSLAGEN 
AFGELOPEN WEEK 
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17 okt 10.30 RCZ JO7 - Mini Racers 1 KFC Leeuwen vr 
17 okt 12.30 RCZ 45+1 Meteoor De sv. 45+1 co 
17 okt 12.30 RCZ JO15-1 Stormvogels ijvv JO15-1 co 
18 okt 12.00 RCZ VR1 (zon) WSV 30 VR2 (zon) vr 

 

 
 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub  

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub  13 okt 20.00 Fortuna Wormerveer sv RCZ 1 co 
17 okt 9.30 Hercules Zaandam sc 

Dragons 
RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 

17 okt 9.30 Fortuna Wormerveer sv 
Rangers 

RCZ JO7 - Mini Racers 3 vr 

17 okt 10.00 Monnickendam JO13-1 RCZ JO13-1 co 
17 okt 10.00 Kolping Boys MO13-1 RCZ MO13-2 co 
17 okt 15.00 Beemster RCZ 1 co 
18 okt 11.00 WSV 1930 2 (zon) RCZ 2 (zon) co 
18 okt 14.30 Purmerland (zon) RCZ 1 (zon) co 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 



Oud Nee Goud  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud Nee Goud RCZ Heren 1 1987 Het ‘gouden’ Karel Franken tijdperk 
 

Rond 1987 kwamen er veel spelers ‘van buiten’ naar RCZ. In de hoofdklasse was 
men in die tijd wel vaak een kanshebber, maar tot terugkeer in de KNVB leidde dat 
niet. Wel werden vaak verscheidene spelers, zoals o.a. Raymond Ranshuysen, Rob 
Soepboer en Hans Molenaar voor de Noord Hollandse selectie gekozen of stonden 
op de nominatie daarvoor.   

 
Het jaar 1987 staat ook bekend om het eerste Freek Groot toernooi. Inmiddels is dit 
toernooi uitgegroeid tot het event van het jaar. Freek Groot was de bareigenaar van 
Café Centraal in Zaandam (zie cartoon). Later werd dit de kroeg van Glenn de 
Koning, die zelf als kleine jongen ook bij RCZ aanwezig was, omdat zijn vader daar 
voetbalde. Glenn stond dan op de tafel en zong de sterren van de hemel. Het 
inmiddels genoemde  ‘Zaansprint Freek Groot toernooi’ is elk jaar een ware 
happening met live-muziek, saté van Jaap Peereboom, beenhammen van Ten Wolde 
en natuurlijk veel meters bier. Voor de kinderen is het dan een waar speelparadijs 
met springkussens en poffertjeskramen. Al met al het dak gaat er altijd af. Een 
evenement waar RCZ trots op kan zijn. 
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Racers van de week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze week Angelo uit RCZ zondag 1 en Anouk uit de RCZ Dames 1.  
 
Stel je zelf even voor 
Angelo: Mijn Naam is Angelo Filippo en ik ben 23 jaar oud. Ik werk op dit moment in 
de detailhandel en mijn ambitie is om wat met E-commerce te gaan doen.  
Anouk: Mijn naam is Anouk (of Sjaan) en ik ben 20 jaar. Momenteel zit ik in mijn 
laatste studiejaar van Media & Entertainment Management en ik hoop ooit in de 
filmindustrie te werken. 
 
Wat doe jij bij RCZ, hoe lang doe je dat al? 
Angelo: Ik speel in het 1e van RCZ. Mijn favoriete positie is linksbuiten, maar kan 
ook in de spits of op het middenveld spelen. Dit is mijn eerste jaar bij RCZ maar het 
voelt alsof ik hier al jaren speel. Ik ben erg warm ontvangen en de sfeer is ook goed!  
Anouk: Toen ik 13 was ging ik bij rcz voetballen en na een tussenstop van ongeveer 
4 jaar ben ik sinds deze zomer weer terug, in het dames 1 team van rcz. 
 
Wat is je band met RCZ?  
Angelo: Vroeger heeft mijn vader ook bij RCZ gespeeld. Ik ben zelf begonnen bij 
Zaanlandia en dit jaar naar RCZ gegaan. Ik heb ook al 1 jaar onder Harry Volkers 
gevoetbald dus de trainer kon ik al. Ook veel teamgenoten speelde hier al een jaar 
eerder wat de overstap ook makkelijker heeft gemaakt.  
Anouk: Ik speel pas sinds ik 13 ben hier, maar ik kwam ook vroeger al bij de club. 
Mijn vader heeft hier jaren gevoetbald, mijn neef voetbal hier ook al jaren en omdat 
het zo gezellig is bij rcz ben ik hier graag. 
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Hoe kijk je naar het nieuwe seizoen? 
Angelo: Kwalitatief hebben we zeker een goed elftal. het is logisch dat je in het begin 
nog even op elkaar in moet spelen, maar je merkt dat we elkaar nu al makkelijker 
vinden in het veld. Mijn verwachting is dat we mee gaan draaien om het 
kampioenschap en hem uiteindelijk ook binnenslepen. 
Anouk: Ik kijk uit naar het aankomende voetbalseizoen met het nieuwe leuke en 
fanatieke damesteam. Het wordt hard werken en spannend, maar ik heb er heel veel 
zin in. En hopelijk kunnen we snel weer biertjes drinken en gezellig zingen in de 
leukste voetbalkantine van Zaandam! 
 
 
 
                   

 

 

 

 

13 oktober 2020. 

 

Doe mee en (ver)koop loten! 

Wij hopen dat ieder RCZ  lid deze actie ondersteunt en minimaal 5 loten (ver)koopt, dat 
moet toch wel lukken!  
Alle individuele lotenverkopers die 10 loten of meer verkopen kunnen zakgeld verdienen. 
 
Kids-verkoopwedstrijd  
De Grote Clubactie stelt honderden prijzen beschikbaar voor de beste lotenverkoper van Nederland!!!! 
De hoofdprijs is een Nintendo switch.   
 
Nieuw: Grote club actie loten zijn nu ook online bij RCZ te kopen via de website van RCZ  : 
www.rcz.nu 
 
Belangrijke info: 

· Extra verkoopboekjes nodig? Mail naar: jeugdevenementen@rcz.nu aan Gea van de Stadt 

· Inleveren verkoopboekjes/lijst? Zodra je klaar bent met de loten verkoop, of je volle boekjes/lijst kwijt 
wilt, kan je die inleveren in de speciale inlever box die in de kantine staat! (deze staat nu op zaterdag 
tijdelijk in de bestuurskamer) .  

 

Verkoopboekjes inleveren vóór 15 november. 
 

  
Coördinator R.C.Z. Grote Clubactie 2020 
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Volg ons op: 
 

Instagram            Facebook 

 
 

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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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
SC Dynamo – RCZ  
Eindstand: 1-3 
  
Ons 1e elftal kwam met een prachtig resultaat terug uit het landelijke Ursem, waar het nog 
ongeslagen Dynamo op de eerste nederlaag werd getrakteerd. 
Onze mannen waren niet onder de indruk van de forse overwinningen van Dynamo en voetbalden 
een knappe uitwedstrijd. 
 
Na een boeiende eerste helft werd er met een 0-0 stand de rust in gegaan. 
Jeremy maakte het na ongeveer een kwartier in de 2e helft het de Dynamo keeper zo lastig, dat via 
Jeremy de bal in het Dynamo doel vloog. Groot was de vreugde op het veld en ook bij de whatsapp-
groepen die in het Zaanse nauwlettend de telefoon in de gaten hielden.Na een minuut of 5 maakte 
Dynamo gelijk en kwam daarna opzetten. Zou RCZ het weten vast te houden? De slim op de counter 
spelende Racers hadden echter nog wat moois in petto. 
Een minuut of 5 voor tijd zorgde Cees na een prachtig genomen corner voor de 1-2. 
In de laatste minuut zorgde Angelo voor de bevrijdende 1-3. De wedstrijd was beslist. Een mooie 
overwinning op een sterke ploeg was een feit.Door gunstige uitslagen werd het al snel duidelijk dat 
RCZ 1 zich aan de kop van de ranglijst had genesteld. Super.Hoewel het allemaal dicht op elkaar 
staat, is dit een prestatie van formaat. 
 
Bij het schrijven van dit verslag is onduidelijk hoe de competitie verder gaat. Maar de competitiestart 
is er één die er wezen mag! 
 
 
RCZ MO 17-1 – KGB MO 17-1         
Eindstand: 6-0   
 

 
NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN  
 
Om alle koppen weer dezelfde kant op te krijgen, hadden de coaches een superleuke 
teambuildingstraining georganiseerd en met resultaat, want onze meiden kwamen vol goede moed 
en positieve vibes het veld op. Het weer zette dit tafereeltje kracht bij, want de zon begon te schijnen 
op het moment dat zij het veld betraden en dit na de hozende regen begin van deze ochtend. Dit 
alles voorspelde niets dan goeds! 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 11, 13 oktober 20. 

 
De vaste supporters hadden een mooi alternatief bedacht om toch de 
wedstrijd te kunnen aanschouwen en volgens mij was het voor het 
eerst dat er een wave op de parkeerplaats gedaan werd J. Mooi om te 
zien en natuurlijk kun je je ouders wel eens achter het behang plakken 
vanwege de goedbedoelde adviezen, maar deze support is natuurlijk 
om te koesteren. Zeker weten dat jullie hier later met een glimlach aan 
terugdenken…. 
 
De meiden uit Bovenkarspel waren, vergeleken met ons team, weer enorme lange meiden. Eén stap 
voor hen is drie stappen voor onze meiden, maar omdat bijna alle persoonlijke duels door RCZ 
werden gewonnen, kon Bo binnen 5 minuten de 1-0 scoren. Een mooie trap van buiten het 
strafschopgebied zo onder de lat en boven de keeper heen. Fleur liep de longen uit haar lijf en had 
een paar gevaarlijke acties. Onze achterhoede stond als een huis te verdedigen en alle ballen werden 
linea recta weer naar de voorhoede geschoten. Het tweede doelpunt was een beauty. Niki, die 
geweldige corners kan nemen, gooide de bal voor het doel en Reese kon de bal beheerst in de 
linkerhoek tikken 2-0. Dolblij liep zij met haar teamgenootjes weer naar de eigen helft.   
                 
 
Wat opviel was dat de meiden gedurende de wedstrijd elkaar positief 
aan het coachen waren. Als feedback werd er ‘jammer’, ‘sorry’ en ‘goed 
geprobeerd’ gegeven en dit was een verademing met de LMNNh  
van de afgelopen wedstrijden. Het derde doelpunt was een voorzet op 
maat van Isa op Bo en zij scoorde via de lat 3-0. De 4-0 was een mooi 
‘zussensamenspel’. Niki nam de corner en Bo nam de bal in één keer op 
haar slof en tikte in. De ‘oohs’ en ‘aahs’ van bewondering kwamen van 
de zijlijn. Toen floot de scheids voor rust af. De meiden genoten weer 
van een bak fruit van Isa’s oma en een teamgenootje riep dat dit altijd het beste moment van de 
wedstrijd is en de ander zei: “Isa, je moet er echt één scoren voor je oma!”   
 
In de rust hoorde ik de supporters van de tegenpartij over 
‘bejaardenballen’ en ‘ziekenhuisballen’ praten, KGB liep vandaag 
niet lekker, terwijl ze vorige week maar 2-3 van de koploper 
Volendam hadden verloren en nu werden ze in de pan gehakt, 
terwijl wij 9e in de competitie staan. 
 
De meiden gingen weer fris en fruitig het veld op en Bo wist vlak 
na de rust de 5-0 te scoren. Ons spel liep goed. Er waren nog 
meer kansen op doel, van o.a. Kirsten en Isa, maar deze bleven 
onbenut. Halverwege raakte de keeper van de tegenpartij 
geblesseerd en moest het veld verlaten en werd vervangen door een speelster. Meiden, even een 
tip:  Als dit weer eens gebeurd, probeer dan zoveel mogelijk op doel te schieten, want vaak is deze 
keeper minder balvast en kun je nog meer scoren. Verder stonden al onze meiden goed te 
voetballen, er werd goed samengespeeld en mede hierdoor kon Fleur de 6-0 kon maken. Vlak hierna 
klonk het eindsignaal. De eerste overwinning van dit seizoen is binnen. Keep up the good spirits! 
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RCZ FIFA VOETBALKAART EN STEUN DAARMEE RCZ!  
 

   
 
Speciaal voor RCZ ontwierp Monkeycards een FIFA-kaart. Jerrico, Pepijn en Laila Sofie 
hebben er al één. Jij kan 'm ook bestellen met je eigen foto en stats er op. Je krijgt de kaart 
thuisgestuurd. 
  
Monkey Cards doneert €5 per kaart aan RCZ. Op deze website kan je de kaart bestellen: 
http://www.monkey-cards.com/products/rcz 

 

ONZE CLUBWINKEL 

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. 
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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 
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Onze Sponsoren  
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AALSMEER EN CRUQUIUS  

Onze Sponsoren  
  

    

  

 

  

 

  

 

  

 

         

  

    

  

  

  

      

Online shoppen?  - >  www.onzeClubwinkel en Sponsor RCZ !   

Verdien geld voor de club en voor jezelf!   
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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  

 
  


