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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: 

- Geen competitiewedstrijden voor zowel jeugd- als seniorenteams 

- De jeugdteams mogen wel trainen of onderlinge wedstrijden spelen 

- Vv Senioren mogen trainen in groepjes van 4 personen, met 1,5 meter 
afstand en duidelijke afbakening tussen de groepjes 

- 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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Oliebollentoernooi zaterdag 19 december 2020 
  
In verband met de huidige situatie rondom corona en alle beperkingen tot het sporten 
in de hal hebben wij besloten om ons jaarlijkse oliebollentoernooi op het RCZ-
complex te houden in plaats van in sporthal de Struijk. 
Het toernooi zal gehouden worden op zaterdag 19 december. We zullen zeker de 
naam van het toernooi eer aan doen dit jaar. 
  
Wij verwachten alle jeugdspelers die dag op de onderstaande tijdstippen. 
  
De veldindeling wordt op de dag zelf gepubliceerd en duidelijk vermeld bij aankomst 
bij RCZ. 
  
Het tijdschema is als volgt: 
  
09.00 – 11.00 uur 
J07 
J08 
J09 
J010 
J011 
  
10.00 – 11.00 uur 
Dwergen 
  
11.00 – 13.00 uur 
J012 
J013 
M013 
M015 
M017 
  
13.00 – 15.00 uur 
J014 
J015  
 
J016 
J018 
  
Op zaterdag 5 december is er geen programma. Het programma van zaterdag 12 
december volgt! 
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Dwergentraining 

Na een succesvolle Pietentraining afgelopen zaterdag gaan we de dwergentraining 
voor de jongste RCZ-ers van 4 en 5 jaar weer opstarten. 
Iedere zaterdag van 10 tot 11 uur in onze hal een gratis voetbaltraining door ervaren 
trainers en selectiespelers. 
  
Trainingsdata: 
Zaterdag 12 december 
Zaterdag 19 december 
Zaterdag 9 januari 
  
De volgende data volgen later. 
 
Meld je -eenmalig- aan voor deelname 
via: https://www.rcz.nu/574/aanmeldendwergen/ 
  
Let op: ouders kunnen niet bij de training aanwezig blijven. Breng je kind om 10 uur 
bij de hal en haal het om 11 uur weer op. 
 
 
Grote Clubactie Update 30 november 2020 
 
Op zondag 29 november zijn de laatste loten ingevoerd in het 
systeem van de Grote Clubactie en nu afwachten wat 
uiteindelijk de uitkomst is. 
 
Over 2 weken kom ik met de einduitslag van hoeveel loten 
er verkocht zijn. 
Én maken we ook bekend wie in de Top 3 van de beste verkopers zit en welk 
team de meeste loten verkocht heeft. 
 
Namens de jeugdactiviteiten van R.C.Z. 
 
Gea van de Stadt 
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Racers van de week  
 

 
 
Deze keer een extra grote ‘racers van de week’ met de gebroeders Heck. 
 
Voorstellen 
Boris: Mijn naam is Boris, 19 jaar en een buitenspeler ik het veld. Ik studeer op dit 
moment aan de HvA en volg hier de studie built environment. Hiermee hoop ik later 
binnenhuisarchitect te kunnen worden.  
 
Tibor: Ik ben Tibor Heck, 18 jaar en ik speel in de JO18-1 
 
Ivar: Mijn naam is Ivar Heck, 15 jaar en speel in de JO16-1 bij RCZ 
 
Kris: Ik ben Kris Heck, 11 jaar en speel in de JO13-2  
 
Wat doe jij bij RCZ, hoe lang doe je dat al? 
Boris: Toen ik 6 jaar oud was begon mijn voetbalavontuur bij RCZ. Ik voetbal nu in 
de selectie van RCZ voor het 2e jaar. 

Tibor: Ik speel in de 18-1 als rechtsbuiten. Van kleins af aan speel ik al bij RCZ. 
Soms fluit ik ook wedstrijden bij de jeugd. 
 
Ivar: Ik heb het bij RCZ erg naar mijn zin. Ik heb al vaker de dwergen getraind en 
deed soms ook mee met de voetbalschool.  
 
Kris: Door mijn vader en broers kom ik al bij RCZ sinds ik geboren ben. Vanaf mijn 
derde trainde ik ook mee bij de dwergen en nu speel ik wedstrijden met de 13-2.  
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Wat is je band met RCZ?  
Boris: Mijn band met RCZ is heel hecht. Ik voetbal al mijn hele leven hier en heb 
daarom al veel meegemaakt. Het is een gezellige club en er hangt een goede sfeer.  
 
Tibor: Door mijn vader ben ik bij RCZ terecht gekomen en ik heb het heel erg naar 
mijn zin. Ook vind ik alle activiteiten die georganiseerd worden hartstikke leuk! 
 
Ivar: Ik ben bij RCZ terecht gekomen toen ik 3 jaar oud was. Dit kwam door mijn 
vader die al zijn hele leven bij RCZ speelt. Ik voetbal hier altijd met plezier, en ben 
dan ook niet van plan bij RCZ weg te gaan. 
 
Kris: Ik kom door mijn vader dus al mijn hele leven bij RCZ. Niet alleen om zelf te 
voetballen maar ook voor de gezelligheid. Mijn vader voetbalt bij de veteranen en is 
wedstrijdsecretaris, mijn moeder is coördinator bij de jeugd.  
 
Wat mis je het meest aan het voetbal in deze corona-tijd? 
Boris: Wat mis je niet kan je wel zeggen! Gewoon lekker 2x per week trainen. De 
wedstrijden die je op zondag speelt met publiek. Na trainingen of wedstrijden een 
biertje drinken met de mensen en het team. Je merkt dat sinds de corona tijd 
iedereen heel beperkt is met sociale contacten. Ik hoop dat alles snel meer mag, 
want ik kan niet wachten op de eerste bingo die er weer zit aan te komen. 
 
Tibor: Wat ik toch wel het meest miste toen de corona tijd begon waren de 
wedstrijden en de gezelligheid na de wedstrijden. Momenteel ben ik geblesseerd aan 
mijn enkel en gebruik ik de tijd voor het herstel daarvan. Als voetbal weer begint 
hoop ik weer mee te kunnen trainen. 
 
Ivar: De wedstrijden mis ik enorm. Dit jaar begonnen we goed in de competitie en 
was het elke wedstrijd strijd om de uiteindelijke koppositie te halen. Ik mis de leuke 
activiteiten die rcz organiseert, zoals de bingo! Ik baalde er echt van toen ik hoorde 
dat deze niet door ging. 
 
Kris: De wedstrijden die we anders op elke zaterdag spelen. Maar ook de bingo!  
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Zaterdag 4 juni 2011, RCZ - Lucky Ajax 1-6 (1-3), Zaandam 
Op Zaterdag 4 juni 2011 tijdens ons 90 jarig bestaan speelde Lucky Ajax tegen RCZ. Dit 
was het hoogtepunt van een groots opgezet feestprogramma. Zoals je boven kunt zien 
was het een drukte van belang en al tijdens de warming-up zag het enthousiaste publiek 
zijn kans schoon om op jacht te gaan naar handtekeningen van hun favoriete spelers of 
om op de foto te gaan met de helden van Lucky Ajax.  
 
Lucky Ajax wist 3 x te scoren in de eerste helft. Herman Bulder redde de eer van RCZ 
door de bal met een mooi stiftje in het doel te deponeren. 1-3 was de ruststand. Na de 
eerste helft kon Nordin Wooter in de 18e minuut de 1-4 scoren. In de slotminuten wist 
Kiki Musampa met nog twee doelpunten de score op te hogen tot 1-6 waarna 
scheidsrechter Joop Korver het laatste fluitsignaal liet klinken Het was duidelijk te zien 
dat het publiek met volle teugen genoten had. 
 
Niet lang na de wedstrijd werd Lucky Ajax in de bestuurskamer opgevangen, waar een 
uitgebreid warm en koud buffet was opgesteld. Lucky Ajax genoot in alle rust en privacy 
van het buffet, waarbij alle soorten alcoholische en non-alcoholische dranken 
beschikbaar waren. Het was een in alle opzichten zeer geslaagde middag. Ajax 
bedankte hartelijk voor alle gastvrijheid en medewerking van RCZ, en in het bijzonder 
Ella en Michele  
Scoreverloop: 2. Simon Tahamata 0-1, 15. Kiki Musampa 0-2, 17. Wamberto 0-3, 32. 
Herman Bulder 1-3, 53. Kiki Musampa 1-4, 65, Kiki Musampa 1-5, 70. Kiki Musampa 1-6 
Scheidsrechter: Joop Korver Assistent-scheidsrechters: Jaap Haak, Jan Laan 
Toeschouwers: circa 400 
 
RCZ: 
Johan Jansen, Jeffrey Lindeman, Herman Bulder, Cees Rogge, André Punt, Edward 
Lok, Barry Beekman, Romeo Lenarduzzi, Fred Leuverman, Rob Koene, Peter Mandjes, 
Marco Ketema, Tyron Dekker, Ronald Alfred, Michael de Vries, Patrick van Seventer, 
Radjen Samadhan, Frank Meijn, Remco Steding, Gert Jan Heck, Ab Smit, Mark Verkuijl 
Coach: Theo Stengs 
  
Lucky Ajax: 
1. Serge van der Ban, 2. Dick Schoenaker, 3. Arno Splinter, 4. Wim Jonk, 5. Michel 
Kreek, 6. Kiki Musampa, 7. Wamberto, 8. Sjaak Swart, 9. Nordin Wooter, 10. Simon 
Tahamata, 11. Glen Helder. Reserves: 15. Danny Muller, 16. Hanny Das, 18. Justin 
Swart 

OUD? NEE! GOUD! 
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Mark Verkuijl 
bijna in 
spagaat in een 
prachtig duel 
met Nordin 
Wooter 

Remco 
Steding 
in gevecht met 
Wim Jonk. 

Frank Meijn, samen met zijn 
zoon Rens Meijn op de foto. 
Rens vond Wim Jonk wel een 
beetje eng…. 
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Pietentraining  
Na lang wachten was het eindelijk zo ver....de gekken pieten kwamen met ons 
trainen en ons verwennen met snoepjes en pepernoten. De trainers hadden 
verschillende spelletjes voorbereidt en daar gingen wij in groepen van zes kinderen 
om de beurt een activiteit uitvoeren. Van hoepeldans, blikjes schieten, penalty tegen 
de pieten schieten tot parcourswedstrijden. De coolste Piet was de Stuntpiet die 
tientallen salto‘s maakte. Dat vonden we super gaaf! De andere pieten stopten ons 
steeds stiekem pepernootjes in de broekzakken. Lekker!  
En het leukste was de afsluiting, toen brachten de pieten grote zakken vol met 
kadotjes. Alle kinderen kregen een stoere voetbal en natuurlijk nog extra veel snoep. 
We kijken terug naar een zeer geslaagde pieten training. Heel veel dank RCZ!!! 
 
Door Romy Oujjit-Pasewark 
 
Kijk voor meer foto’s op www.RCZ.nu  
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Fotoverslag Jeugdtoernooi 28 november  
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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! 
 
 
 
 
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 18, 1 december 2020. 

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  

 
  


