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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  06-37354661 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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BELANGRIJKE DATA JEUGD 
Maandag 10 augustus  Selectieteams beginnen met trainen (1e en 2e teams van alle 

leeftijdscategorieën) In verband met de hitte beginnen we 
deze week nog niet met de jeugdtrainingen.  

Zaterdag 15 augustus   Kick-off trainingsdag Pupillen 
09. 30-10.45u     Dwergen, J07, J08, J09, J010 

            11.00 -12.15u    J011, J012 
 
Maandag 17 augustus     Start reguliere trainingen jeugd 
Zaterdag 22 augustus Kick-off trainingsdag Junioren 
 10.00 - 11.15u   JO13, J014, J015 
             11.30 - 12.45u   M013, M015, M017 
             13.15 - 14.30u J016, J017, J018 
 
Zaterdag 29 augustus  Start bekerwedstrijden 1e teams 
Zaterdag 5 september  Start competitie JO7 t/m JO12 
Zaterdag 19 september  Start competitie JO13 t/m JO18 en MO13 t/m MO17 
          
TRAININGSTIJDEN JEUGD START MAANDAG 17 AUGUSTUS  
JO7                             Woensdag 16.00 - 17.00u      
JO8-1/2/3                 Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u  
JO9-1/2                     Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u    
JO10-1/2                 Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     
JO10-3/4/5                 Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     
JO11-1/2                  Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     
JO11-3                       Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     
JO12-1/2                  Maandag 19.00 - 20.00u        Woensdag 19.00 - 20.00u    
JO13-1/2                  Dinsdag 18.00 - 19.00u          Donderdag 18.00 - 19.00u 

Kick-off dagen jeugd: 15 en 22 augustus 
Ook voor nieuwe leden! Neem je vrienden en 

vriendinnen die willen voetballen mee! 
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JO14-1/2                  Dinsdag 18.00 - 19.00u          Donderdag 18.00 - 19.00u  
 of dinsdag 19.00 - 20.00u      
JO15                           Dinsdag 18.00 - 19.00u          Donderdag 18.00 - 19.00u 
JO16-1/2                   Maandag 17.00 - 18.00u        Woensdag 17.00 - 18.00u    
JO17-1/ JO18-1       Dinsdag 19.00 - 20.15u          Donderdag 18.00 - 19.00u     
                                                                                       of donderdag 19.00 - 20.15u 
JO18-2                       Dinsdag 18.00 - 19.00u 
MO13-1/2                Maandag 19.00 - 20.00u        Woensdag 19.00 - 20.00u               
MO15-1/2                Maandag 19.00 - 20.00u        Woensdag 19.00 - 20.00u    
MO17-1/2                Maandag 20.00 - 21.30u        Woensdag 20.00 - 21.00u    
                                                                                       of donderdag 19.00 - 20.15u 
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ONZE COÖRDINATOREN  

In de racer van deze week stellen onze coördinatoren zich voor. Zij vertellen wat over 
zichzelf en wat ze komend seizoen van plan zijn.  

Frank Meijn 

Mijn naam is Frank Meijn en ik ben sinds een paar 
weken coördinator van de JO7 t/m JO9. Sinds mijn 
zevende ben ik al lid van RCZ en heb daar de gehele 
jeugd doorlopen. Ik heb jaren in het 1e zaterdag elftal 
gespeeld en zit nu nog in de veteranen. Ik heb vele 
jaren trainen gegeven ooit begonnen als dwergen 
trainer, daarna diverse jeugdteams getraind en nu ga 
ik aankomend seizoen de mini’s (JO7) weer trainen.  

Ik ben Racer in hart en nieren en het voelt altijd als 
thuiskomen als ik weer bij de club ben. Het voelt echt 
als één grote familie als je daar onderdeel van bent. 
Het maakt mij dan ook trots als ik zie en beleef wat 
we met al onze vrijwilligers voor elkaar krijgen. 
Aankomend seizoen wordt, hoop ik, weer als 
vanouds waarbij we het 100-jarig bestaan groots 
kunnen vieren en weer vele evenementen, 
toernooien en feestjes kunnen organiseren! 

Het zou mooi zijn als ik het, als coördinator, druk ga krijgen met alle nieuwe aanmeldingen 
zodat onze jongste jeugd weer verder groeit en we veel kinderen het voetbalplezier kunnen 
laten ervaren. Na het teleurstellende Corona seizoen van afgelopen jaar heb ik er onwijs veel 
zin in om weer lekker op de velden te lopen en het voetbal te beleven! 

Tot bij RCZ! 

Groetjes, 

Frank 

 

John van Dongen  

Mijn naam is John van den Dongen en ik ben coördinator van de 
JO16 t/m JO18 bij RCZ. Ongeveer tien jaar geleden ben ik bij RCZ 
gekomen doordat onze jongens graag wilden voetballen. RCZ 
sprong eruit als de gezelligste club van Zaandam dus de keuze 
was snel gemaakt. Ook in die tijd waren vrijwilligers al de kurk 
waar de vereniging op dreef. Al snel kwam de vraag of ik ook iets 
wilde doen en rolde ik van het ene in het andere baantje bij RCZ. 
Zo heb ik verschillende teams getraind en gecoacht en ben ik vijf 
jaar notulist geweest bij bestuurs- en ledenvergaderingen. Op een 
bepaald moment groeide de club zo hard dat er ook coördinatoren 
op de verschillende leeftijdsgroepen werden aangesteld. Dit doe ik 
inmiddels al een paar jaar met veel plezier.  
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Behalve dat je het aanspreekpunt bent voor trainers en ouders, regel je als coördinator ook 
veel zaken om de wedstrijden en trainingen heen, zoals bijvoorbeeld oefenwedstrijden of 
helpen met het regelen van invallers waar een speler extra nodig is. Doordat ik al zo lang bij 
RCZ betrokken ben ken ik alle spelers van 'mijn' teams, weet ik hun leeftijd, wat ze kunnen 
op het veld, of ze het leuk vinden om een wedstrijd te fluiten en vaak ook wie vrienden van 
elkaar zijn. Zo komt het weleens voor dat spelers aangeven dat ze graag willen keepen, juist 
liever voetballen of graag bij hun vrienden willen spelen. Hierdoor is het al vaak gelukt om 
iemand blij te maken met het zoeken naar een oplossing. Dat zijn de dingen waar ik als 
coördinator echt blij van wordt. Dat we voor iedereen een plekje kunnen vinden die past bij 
zowel de voetbalkwaliteiten als waar iemand zich fijn voelt in zijn team. Dat maakt me trots 
als ik zie dat we bij RCZ nu meerdere teams in de bovenbouw hebben waaruit spelers de 
komende jaren kunnen doorgroeien naar de senioren. Mijn doel hierbij is om zoveel mogelijk 
jonge spelers binnenboord te houden. Dan zien we onze eigen jongens en meiden de 
komende jaren uitgroeien tot echte Racers die op hun beurt weer zorgen voor het 
voortbestaan van onze mooie club.  

 

René Middelkoop  

Ik ben René Middelkoop, ben 53 jaar en kom uit 
Zaandam. Ik ben getrouwd met Petra en heb één zoon 
van 20 jaar en hij heet Frank. Ik ben vijf jaar coördinator 
bij Hercules Zaandam geweest bij de meiden en Trainer 
bij de Dames 1. Voor mijn werk ben ik civiele uitvoerder 
bij NKM Network Services. Ik ben coördinator bij de 
meisjes en doe dit voor het eerste jaar bij RCZ. 

Voordat ik naar Hercules ging was ik bij RCZ de trainer bij 
de heren 1 en 2, en dat beviel altijd erg goed. RCZ is een 
warme club. Ik hoop dat ik in het nieuwe seizoen de 
trainers nog wat kan bijbrengen qua trainingen en hun 
tactische aanwijzingen kan geven. Als iemand een 
probleem heeft met een voorzet, koppen etc. wil ik daar 
graag tijdens de training mee assisteren en de voetbalster even apart nemen. 

Ik kijk er naar uit om te starten. RCZ is een mooie club waar ook veel georganiseerd wordt 
en zeker ook voor de jeugd, want nogmaals de jeugd heeft en zeker bij RCZ de toekomst. 

 

Mirjam Reimers 

Ik ben Mirjam Reimers, geboren en getogen in 
West-Friesland maar nu al zo'n 15 jaar woonachtig 
in Zaandam. Ik ben komend seizoen de coördinator 
van de JO13, JO14 en JO15. Zo'n 5 jaar geleden 
(denk ik) ben ik begonnen om te helpen bij de 
jeugdevenementen maar al snel heb ik de rol als 
één van de jeugd coördinatoren op me genomen. 
Dit is het eerste jaar dat ik jeugdteams onder me 
heb die op groot veld spelen.  
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Ik ben bij RCZ terecht gekomen omdat mijn vriend (Gerth-Jan Heck) al jaren bij de club 
voetbalt. Ook zijn en onze kinderen voetballen bij RCZ of hebben daar gevoetbald. Omdat ik 
daardoor toch iedere zaterdag op en rond de velden te vinden was leek het mij net zo 
makkelijk om dan ook iets voor de club te betekenen. Voor het komende seizoen hoop ik 
natuurlijk vooral dat er weer lekker gevoetbald kan worden door alle kinderen en dat 
iedereen met veel plezier naar de club komt.  

Groeten,  

Mirjam 

 

Michiel Honig 

Mijn naam is Michiel Honig, ik ben 49 jaar, getrouwd en 
vader van Thijs Honig.  
Binnen RCZ ben ik trainer/ coach van de JO11-1 en 
jeugdcoördinator van de O10, O11 en O12. Het trainen/ 
coachen van een jeugdteam doe ik nu zo’n 4 jaar en dit 
wordt mijn 3e seizoen als jeugdcoördinator. RCZ is een 
alsmaar groeiende vereniging met een grote 
jeugdafdeling. Door RCZ wordt enorm veel voor de jeugd 
georganiseerd en ik vind het hartstikke leuk daaraan mee te 
mogen werken.  
Ik ben blij dat we na zo’n lange periode zonder wedstrijden 
binnenkort eindelijk gaan beginnen aan het nieuwe seizoen 
en ik wens iedereen ontzettend veel plezier en succes.  
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Milco Leijding  

Mijn naam is Milco Leijding, 25 jaar oud en 
woonachtig in Zaandam. Komend seizoen ben 
ik, voor het tweede seizoen op rij, actief bij 
RCZ als Technisch Coördinator Onderbouw. 
Daarnaast zal ik komend seizoen bij de JO16 
werkzaam zijn als Trainer/Coach.  

Ik ben op mijn zeventiende binnen komen 
stromen als speler van de toenmalige A1. Na 
de JO17 te hebben getraind, heb ik twee 
seizoenen geleden in het kader van mijn Uefa 
C stage gelopen bij de JO15-1 onder Jordy de 
Jong. Hierna kwam het aanbod vanuit RCZ om 
als Technisch Coördinator Onderbouw aan de 
slag te gaan.  

Zoals bij de meesten bekend is RCZ sinds een aantal jaar bezig aan een ontwikkeling in 
zowel ledenaantal als groeiend niveau. Vanuit mijn functie als Coördinator hoop ik een 
steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de jeugdopleiding 
en de doorstroom naar de hogere elftallen. Hierbij staan voor mij twee punten centraal: het 
aanbieden van informatie aan de trainers en misschien nog wel het belangrijkste: zorg 
dragen voor het feit dat elk lid binnen RCZ even belangrijk is. Naast ontwikkeling is plezier 
en gezelligheid hetgeen waarvoor RCZ staat. Niet voor niks zijn wij de club waar alles kan!  

 

Harry Volkers  

Mijn naam is Harry Volkers, 53 jaar. Ik heb 2 
kinderen en ben woonachtig in Zaandam.  

Mijn functie bij RCZ is Technisch Coördinator van 
de bovenbouw en hoofdtrainer van de senioren. 
Ik ben daar afgelopen seizoen mee gestart 
omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging (na 5 
seizoenen Zaanlandia). Ik heb gekozen voor 
RCZ omdat de club mij vanaf het begin een goed 
gevoel gaf. 

Van het nieuwe seizoen verwachten wij veel. De jeugd van RCZ blijft groeien en daar 
moeten we als coördinatoren op inspelen. We willen het de spelers naar de zin maken en 
omstandigheden creëren, waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Hierdoor hopen wij dat zij op 
het door hun gewenste niveau kunnen voetballen. Wat betreft de zondag 1 en 2 zijn de 
verwachtingen ook hoog en het zou fantastisch wezen in het 100-jarig bestaan van de club 
dit met een kampioenschap te kunnen bezegelen. 

Sportieve groet,  

Harry 
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RCZ MINIRACERS 

De RCZ Miniracers (geboortejaar 2014) trainen op 
woensdagmiddag en voetballen op zaterdagochtend een wedstrijd 
tegen een mini-team van een andere vereniging. De Miniracers 
betalen geen contributie dit seizoen vanwege ons 100-jarig 
bestaan! Uiteraard doe je als Miniracer mee met onze vele leuke 
activiteiten. 

Kick-off training op zaterdag 15 augustus (9.30u) 

De Miniracers trainen op woensdagmiddag van 16.00 - 17.00u.  

De trainer is Frank Meijn.  

De eerste reguliere training is op woensdag 18 augustus. 

  

MELD JE HIER AAN VOOR EEN PROEFTRAINING OF LIDMAATSCHAP 

 
 
KANTINEPLANNING START SEIZOEN 2020-2021
 

Dinsdag 11 augustus 19.30-einde: Ada & Mireille 

Woensdag 12 augustus 08.30-16.00: Esther, Jan, Gré 

Donderdag 13 augustus 19.00-einde: Esther, Gré (tot 22.00), Sabrina, Enzo, Arnaud 

Zaterdag 15 augustus 08.00-13.00: Mary & Brenda 

13.00-einde: Gré, Esther, Sabrina, Michael, Enzo, Robin 

Maandag 17 augustus 17.00-18.00:  

18.00-20.00: Jolanda 

20.00-21.45: Denise 

Dinsdag 18 augustus 17.30-einde: Ada & Mireille 

Woensdag 19 augustus       17.00-19.00: Michael  

                 19.00-21.45: Denise 

Donderdag 20 augustus 19.00-einde: Esther 

Zaterdag 22 augustus 08.00-13.00: Esther + Mary 

                 13.00-einde: Gré + Brenda 

Maandag 24 augustus 17.00-18.00:  

              18.00-20.00: Jolanda 

   20.00-21.45: Denise 

Dinsdag 25 augustus     17.30-einde: Ada & Mireille 
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ZAANSE VOETBAL EXPERIENCE BIJ RCZ! 

 

RCZ verwelkomt op woensdag 12 augustus de Zaanse 
Voetbal Experience van Sportbedrijf Zaanstad voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar.  

Bij RCZ kunnen ook 6- en 7-jarigen meedoen met deze dag, 
waarbij samenwerken en techniek centraal staan.  

Beginnende en ervaren voetballers, RCZ leden en niet-
leden zijn welkom. Kom ook en neem je vrienden en 
vriendinnen mee! 

  

Programma: 

9.00u – 10.30u 6 t/m 7 jaar 

11.00 – 13.00u 8 t/m 10 jaar 

13.30 – 15.30u 10 t/m 12 jaar 

Meld je alvast aan, zodat we weten hoeveel kinderen er ongeveer komen. Aanmelden op de 
dag zelf mag ook. 

  

Graag uw aandacht voor: 

•          Bij aankomst melden bij de aanmeldtafel. Door middel van deze aanmelding gaat u 
akkoord met het protocol Verantwoord Sporten. 

•          Alle activiteiten worden georganiseerd volgens de RIVM-richtlijnen. 

•          Graag maximaal een half uur voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het aanmelden bij de 
aanmeldtafel 

•          Kinderen tot 12 jaar dienen te worden opgehaald op de eindtijd. Houd rekening met 
de corona maatregelen (1,5 m. afstand). Wilt bij het ophalen van uw kind, niet langer 
blijven dan nodig is. 

•          De ruimte voor ouders is tijdens de activiteiten beperkt, u kunt eventueel op een 
aangewezen locatie plaatsnemen. 
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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. 
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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 

 
 
 



   

   

   

   

   

   

   

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.onzeClubwinkel en Sponsor RCZ! 

Verdien geld voor de club en voor jezelf! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

