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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. 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, 

Het kabinet heeft verscherpte maatregelen aangekondigd om verspreiding van het COVID19-
virus tegen te gaan. Helaas treffen deze maatregelen ook ons voetbal. 

 

Vanaf woensdag 14 oktober 22.00u, geldt (in ieder geval de komende 4 weken): 

- Geen competitiewedstrijden voor zowel jeugd- als seniorenteams 

- Geen trainingen voor seniorenteams 

- De jeugdteams mogen wel trainen of onderlinge wedstrijden spelen 

- De kleedkamers en douches zijn gesloten 

 

Verder blijven de eerdere maatregelen van kracht: 

- Geen ouders/toeschouwers op het complex bij trainingen/onderlinge wedstrijden 

- Alleen brengen/halen tot voor de deur van de kantine 

- Neem eigen bidon met drinken mee 

- De kantine is dicht 

- 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 

- Neem je eigen verantwoordelijkheid 

 

De KNVB komt de komende dagen met nadere informatie om de maatregelen verder te 
verduidelijken. Zodra er meer te melden is, laten we jullie dat weten. 

Hopelijk kunnen we snel weer allemaal lekker voetballen. 

 

Blijf gezond! 

Het bestuur 
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Oud Nee Goud  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaas Dekker, Loek Verkuyl, Eibert Bron, Ruud Poulain, Rob Koene, Herman Bulder, Cees 
Rogge, André Punt, Edwin Degenaars, Nico Prins, dhr. Uiterwaal, Cees Roubos, Joop Korver, 
Henk op de Velde, Mark Verkuyl, Hans Molenaar, Robert Bulder, Mark Duivis, …., Klaas Rep, 
Marco Ketema, …… 
 
Trainer Cees Roubos grijpt na 21 jaar weer een titel met RCZ 
 
WORMERVEER – Johan Cruijff en Ajax. Willem van Hanegem en Feijenoord. Sinds 5 april 
1995 kunnen Cees Roubos en RCZ aan dit rijtje onafscheidelijke koppels in de voetbalwereld 
worden toegevoegd. De trainer van de Racers werd met zijn ploeg via een 2-0 zege op 
Saenden ongeslagen kampioen van de eerste klasse van de afdeling Noord-Holland. RCZ had 
21 jaar geleden in dezelfde klasse voor het laatst de titel gegrepen. De invloed van Roubos 
was toen nog groter. Hij was destijds niet alleen trainer, maar ook speler. 
 
Twee jaar later, in 1976 kon RCZ voor het laatst feestvieren. Trainer / speler Cees Roubos 
promoveerde toen met de Racers via een derde plaats in de hoofdklasse naar de vierde 
klasse van de KNVB. Daarna streed RCZ hoofzakelijk tegen degradatie, hetgeen de ploeg ook 
twee keer daadwerkelijk overkwam. Voor de 30-jarige aanvoerder Cees Rogge was het dan 
ook de eerste titel met het vlaggenschip. Ik ben wel vier keer bij de jeugd kampioen 
geworden, maar dit is toch het mooiste. We zijn het seizoen goed begonnen, maar na de 
winterstop werd het wat matter. De laksheid sloop erin. Voor de wedstrijd tegen Zaanlandia, 
die we met 3-0 wonnen, waren we weer wakker geschud. Dit kampioenschap is natuurlijk 
perfect. Verrekte kniebanden speelden André Punt parten in het kampioensduel. Normaal 
gesproken had hij niet gespeeld, maar voor deze speciale gelegenheid maakte hij in de 
slotfase alsnog zijn opwachting. Dan hoor je er toch bij. Ik had er geen moeite mee dat ik er 
vandaag naast stond. Het belangrijkste is dat er elf fitte spelers in het veld stonden. Het 
collectief heeft dit seizoen de doorslag gegeven. Anders blijf je geen achttien wedstrijden 
ongeslagen. Bovendien hebben we elf duels de nul achter vastgehouden.  
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Engeltje 
Dat lukte gisteren ook, maar doelman Klaas Rep had in de kampioensduel wel een engeltje 
op de lat zitten. Vlak nadat RCZ op een 2-0 voorsprong was gekomen, schoot eerst Jan van 
Assema uit een vrije trap op de paal. In dezelfde minuut trof Lex Brusche vanaf grote afstand 
de andere paal. Dit waren de enige gevaarlijke momenten van Saenden in deze sportieve 
derby. De thuisploeg combineerde af en toe wel aardig, maar kon geen uitgespelde kansen 
creëren. Zoals zo vaak zijn duels waarin een titel valt te verdienen niet de mooiste. Dat was 
gisteren ook het geval. RCZ nam al na acht minuten een voorsprong via Marco Ketema. Hij 
won na een dieptepass van Ed Degenaars een sprintduel van Arnoud Oomen en tikte de bal 
vervolgens langs keeper Johan Greuter. Vaak werkt zo’n vroeg doelpunt als een bevrijding, 
maar RCZ bleef op het winderige veld beneden het normale niveau voetballen. Cees Roubos 
kon dat wel begrijpen. De spelers waren vandaag toch extra gespannen. Ik had al voorspeld 
dat het geen mooie wedstrijd zou worden. Daarvoor waren de belangen te groot. Ondanks 
de grote druk zijn we wel goed gedisciplineerd blijven voetballen en hebben op de juiste 
momenten gas terug genomen. We zijn daardoor niet echt in de problemen geweest. 
 
Hoogtepunt 
Ed Degenaars zorgde halverwege de tweede 
helft voor de bevrijdende tweede goal. Dit was 
tevens het hoogtepunt van de wedstrijd. Hij 
knalde de bal uit een vrije trap diagonaal in. Ik 
zag dat die hoek open lag, blikte hij na afloop 
terug. Die keeper raakte de bal nog wel, maar 
mijn schot was gelukkig hard genoeg. Het geen 
een goed gevoel om in zo’n wedstrijd te scoren. 
Na het laatste fluitsignaal brak het feestgewoel 
op het veld los. De kampioenen kregen champagne en bloemen. De succesvolle trainer Cees 
Roubos genoot met volle teugen. Dit is schitterend. Een compliment aan de hele ploeg. Ik 
ben blij dat we het vandaag geworden zijn, want door al die inhaalprogramma’s is onze 
volgende wedstrijd pas over drie weken. Ik moet er niet aan denken dat we zo lang hadden 
moeten wachten. Voor het station van Wormerveer stond een grote open vrachtwagen 
klaar, die de spelers richting Zaandam vervoerde. Terwijl een band speelde, volgde eerst een 
rondrit door Zaandam, waarna de ploeg bij het clubhuis op sportpark Jagersveld arriveerde. 
Hier werd het feest op grootse wijze voorgezet. 
 
Gele kaarten: M. Verkuijl (RCZ) en L. Brusche (Saenden)   
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Racers van de week 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week zijn miniracers Anne en Zia als Racers van de week.  
Stel je zelf even voor 
Anne: Hoi, ik ben Anne Leegwater ik ben 6 jaar en zit op de Herman Gorter school. 
Zia: Ik ben Zia jr. Parson en ik ben 6 jaar oud. Ik zit in groep 3 op OBS de Jagersplasschool. Ik 
ben dol op voetballen en later wil ik de beste voetballer van de wereld worden, zelfs beter 
dan Pelé. 
 
Wat doe jij bij RCZ, hoe lang doe je dat al? 
Anne: Bij RCZ ga ik dribbelen. Soms moeten we de pionnen om schieten en we spelen 
partijtjes. Ik speel bij de Miniracers 2 sinds deze zomer. 
Zia: Ik voetbal sinds vorig jaar bij de mini’s-1. Ik begon bij de dwergen en sinds september bij 
mini’s. 
 
Wat is je band met RCZ?  
Anne: Mijn broer en ouders zijn lid van ZKC (korfbal). Maar ik wilde dat niet, ik wilde 
voetballen. Ik ging naar RCZ omdat het naast ZKC ligt én er bleken ook nog bekenden op te 
zitten. Nu zit ik met mijn vriendin Diara samen in het team. 
Zia: Mijn broer speelde bij RCZ en ik wilde ook graag voetballen. Toen hebben mijn ouders 
mij bij RCZ  aangemeld. 
 
Hoe kijk je naar het seizoen? 
Anne: Ik wil in dit seizoen veel wedstrijden winnen! Scoren heb ik al paar keer gedaan, dat 
wil ik vaker gaan doen. Ik hoop dat de wedstrijden snel weer doorgaan, want dat is het 
leukste van voetbal.  
Zia: We gaan er een top seizoen van maken en alles winnen! 
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Tussenstand lotenverkoop Grote Clubactie  

19 oktober 2020.  

 

We zijn inmiddels de 580 verkochte loten gepasseerd, maar nog niet in de buurt van het aantal verkochte 
loten van vorig jaar. Dat waren er ruim 2400 verkochte loten. We hebben nog een aantal weken de tijd 
Vergeet echter niet jouw verkoopboekjes te bewaren en op tijd in te leveren met minstens 5 verkochte 
loten.  

NOG GEEN LOTEN GEKOCHT OF VERKOCHT: 

Je kan ook online de loten verkopen aan je opa, oma, tante, oom enzovoort die wat verder weg wonen! 

Dat gaat als volgt: Verwijs de koper naar de website van RCZ: www.rcz.nu   

Daarna kan de lotenkoper klikken op "Koop een lot" en bij Indien de koper dan nog kiest bij "Ik koop een lot 
van" voor jouw naam en achternaam en de eigen gegevens van de koper invult zijn de loten gekocht en komt 
het op jouw naam. 

OVERIGE BELANGRIJKE INFO: 

Overige belangrijke info: 

· Extra verkoopboekjes nodig? mail naar : jeugdevenementen@rcz.nu  t.a.v. Gea van de Stadt 

· Inleveren verkoopboekjes/lijst? 

Zodra je klaar bent met minstens de verkoop van 5 loten of je volle boekjes/lijst kwijt wilt.  

Let op lever deze dan nu in de brievenbus die bij de voordeur van de kantine van RCZ hangt. 

 

Lever je boekje met minstens 5 verkochte loten op tijd in!! Wacht er niet te lang mee. 

 

Zondag 15 november 2020: Uiterste datum inleveren verkoopformulieren 
met éénmalige machtiging. 
 

VRAGEN? 
Neem voor antwoorden contact op met : jeugdevenementen@rcz.nu  t.a.v. Gea van de Stadt 
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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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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  

 
  


