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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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De grote clubactie  

 
10 november 2020. 
 

Afgelopen week zijn er veel boekjes ingeleverd en staat de thermometer op 1584 verkochte 
loten. Dat is een geweldig resultaat, maar van de 360 uitgedeelde boekjes zijn er nog maar 
92 terug ingeleverd! 
Dus heb je nog een boekje thuis liggen, lever deze dan in met 5 verkochte loten.  
Er zijn ook 2 superloten verkocht door Cas en Luc Hopstaken.  
1 super lot vertegenwoordigt 50 loten met extra kans op het Grote Clubfeest . 
 

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! Via deze link: https://clubactie.nl/lot/rcz-racing-club-zaandam/131247  en zo 
onze club steunen (en niet te vergeten kans maken op leuke prijzen). 

Deel deze link met je familie , buren enzovoort . Geef aan ze door dat ze jouw naam en 
achternaam vermelden bij het kopen van de loten. De opbrengst gaat geheel naar de 
jeugdactiviteiten van RCZ en dat kan onze groeiende vereniging goed gebruiken! De loten 
kosten €3,00 waarvan €2,40 voor jeugdactiviteiten van RCZ is. 

Ben je klaar met minstens 5 loten te verkopen? Vergeet dan niet het verkoopboekje in te 
leveren in de brievenbus naast de voordeur van de kantine. 

LET OP:Lever jouw grote clubactie boekje in voor zondag 22 november 2020 bij RCZ 
met minstens 5 verkochte loten. Wacht nu niet tot het laatst, maar ga deze week jouw 
loten verkopen! 
 

Coördinator R.C.Z. Grote Clubactie 2020, Gea van de Stadt 

 

 

 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 15, 10 november 2020. 

Jaarvergadering en Sylvesterloop worden verplaatst. 

 

 

 

 

 

Door de corona perikelen is het niet mogelijk om de Sylvesterloop op zondag 27 december 
2020 te organiseren. De gemeente geeft, begrijpelijk, momenteel geen vergunning af voor 
dergelijke evenementen. Het is helaas niet anders en we zullen zodra de omstandigheden 
het weer toelaten op zoek gaan naar een nieuwe datum en jullie daar over informeren. Ook 
de jaarvergadering die normaliter aan het eind van het jaar wordt gehouden gaat niet in 
december door. En hier geldt hetzelfde voor dat zodra het weer mogelijk is wij deze ook 
zullen inplannen.  

Mix-toernooi RCZ-jeugd  

A.s. zaterdag 14 november organiseren we een mix-toernooi voor de RCZ-jeugd. De 
spelers/ouders worden hier ook over geïnformeerd door de trainers en teamleiders. 
 
Graag een half uur van tevoren aanwezig zijn. 
 
Programma 
Aanvang 09.00uur: 
J07/J08 Trainingsveld 
J09/J010 C-veld 
J011/J012 B-veld 
J013/J014  A-veld 
 
Aanvang 11.00 uur: 
M013 C-veld 
M015 + J015 B-veld 
M017 + J016 A-veld 
 
Aanvang 13.00 uur: 
J018-1 + 2  
 
 

 

 

Uiteraard zijn de huidige Corona-regels van 
kracht: 

• Geen ouders/toeschouwers op het 
complex bij het toernooi 

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

• Neem eigen bidon met drinken mee 
• De kantine en kleedkamers zijn 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 en na het sporten 

Neem je eigen verantwoordelijkheid 
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Racers van de week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stel je zelf even voor: 
Cas: Mijn naam is Cas Bodifee en ik ben 11 jaar. Op het veld ben ik overal inzetbaar. 
Nick: Ik ben Nick Bodifee en ik ben 45 jaar. Ik speel in de Zaterdag Veteranen 2 en ben 
volgend jaar 25 jaar lid van RCZ.  
 
Wat doe je bij RCZ en hoe lang doe je dit al? 
Cas: Ik was 3 jaar toen  ik voor het eerst meetrainde met de dwergen. Ik heb wel eens 
gehoord dat ik één van de jongste deelnemertjes was (zie fotootje). Momenteel voetbal ik in 
de 12-1 en speel ik inmiddels 8 jaar bij RCZ. Verder volg ik extra trainingen bij Ronald Alfred 
om nog beter te worden. Dit vind ik leuk om te doen. 
Nick: Als kleine jongen voetbalde ik bij ZFC, dit deed ik in combinatie met 
wedstrijdschaatsen. Ik ben toen met voetbal gestopt, omdat ik schaatsen leuker vond. Na 10 
jaar wedstrijdschaatsen hield ik het voor gezien. 
Al snel vroegen Frank Meijn,  Alex Spil en Peter Mandjes of ik mee wilde voetballen in de 
zaterdag, ze hadden vaak te kort man, zo startte ik het voetbal weer op in de Zaterdag 2. De 
zaterdagafdeling was toen net opgezet.  Naast voetballen heb ik veel jeugdwedstrijden 
gefloten en ben ik 15 jaar trainer geweest van diverse teams. Dit jaar ben ik gestopt als 
trainer. Ook was ik actief in de zaal bij RCZ en zette mij in bij de totstandkoming van de 
loods, overkapping en nieuwe toiletten.  
 
Wat is je band met RCZ: 
Cas: Mijn vader en zus speelden daar en mijn moeder heeft daar ook gevoetbald, zodoende 
wilde ik het ook een keer proberen en ik vond het leuk. 
Nick: Bij RCZ is het altijd  gezellig en er zijn mooie feesten. Met de derde helft ben ik altijd 
van de partij.  
 
Hoe kijk je naar het seizoen? 
Cas: Goed tot nu toe, het team speelt goed en het is gezellig. 
Nick: Door de corona ben ik bang dat het seizoen afgelopen is, maar ik hou de hoop dat we 
nog een potje kunnen voetballen met elkaar. 
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Oud? Nee! Goud! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 2 kampioen - 2005 
Piet Looijer, Nick Bodifee, René vd Wardt, Peter Driessen, Rob van Veen, Jordy Smit, Ed 
D’ollyslager, Kelly Gouweleeuw, Peter Nauta, Micha Smit, Ron Groot, Martin van der Veen, 
Robert van Bijleveld, Tom de Boer, Robert Meijns, Peter Mandjes, Johan de Koning, Andy 
de Graaf, Alex Spil. Randy Kolle, Karel Koning, Patrick Dekker, Carlos, Nick Groot 
 
Na afloop had onze ome Piet tranen in zijn ogen en belde zijn vrouw Gré met de mededeling 
dat zijn jongens kampioen waren geworden dankzij de hulp van de hele club…. van 
scheidsrechter tot Zondag 1! Het was deze middag nog lang onrustig.  
 
Weet iemand nog wie de tegenstander was en wat de eindstrand was?  
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Racers hoeven het geld van de clublening niet terug. 
In 1973 werd onder meer een obligatielening uitgegeven, als onderdeel van de financiering 
van een grote kantineverbouwing. De renteloze obligatielening moest in 20 jaar worden 
terugbetaald. Veel leden en sponsors kochtten destijds een of meer obligaties van 
vijfentwintig gulden. Het mooie was voor de club was, dat veel obligatiehouders hun 
aandelen niet inleverden, waardoor RCZ uiteindelijk slechts een fractie van de lening heeft 
terugbetaald. Ton Prinsen sr. was zo een Racer die de obligatie nooit voor geld heeft 
ingeleverd. Onderstaand zijn aandeel in de obligatie.    
 

Ingestuurd door Ton Prinsen sr.  
 

Wedstrijdverslagen 
Het was heerlijk weer op deze zaterdag ochtend en om 10uur stonden de Miniracers er weer 
klaar voor. Ze speelden met vier teams tegen elkaar. Vier tegen vier, zodat iedereen goed 
mee kon doen zonder wissels. Deze keer mochten de miniracers zelf hun hesjes voor team 
oranje, blauw, wit of groen kiezen. Zo zag je gelijk wie graag met welke speler samen wilde 
spelen. Na de wedstrijden mochten ze allemaal nog penaltyschieten en daarna was het tijd 
voor de limonade (dat is natuurlijk altijd het leukste!). Aan het eind speelden ze nog een 
wedstrijd met 8 tegen 8 totdat de ochtend werd afgesloten. Trainer Leo was trots op alle 
miniracers!  
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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 
 
 
 
  
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 15, 10 november 2020. 

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  

 
  


