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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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Komt u ook naar de reünie? 
Op 1 juli 2021 bestaat RCZ 100 jaar! Dit gaan we uiteraard vieren met vele 
festiviteiten, met onze leden, vrijwilligers, familie en vrienden, zodra die weer kan. 
Natuurlijk staat een reünie ook op het programma. Oud-leden en -vrijwilligers kunnen 
dan in onze gezellige kantine Het Jagershuis bijpraten, oude tijden doen herleven en 
zich onderdompelen in RCZ anno 2021. Een datum is nu nog niet bekend, maar daar 
informeren we u zo snel mogelijk over. 
  
We zijn daarvoor alvast op zoek naar oud-leden en oud-vrijwilligers, want we hebben 
niet van iedereen de contactgegevens meer. 
  
Wilt u ook een uitnodiging ontvangen? Meld u zich dan aan op de 
website https://www.rcz.nu/1108/info-en-aanmelden/ of stuur een mail 
naar info@rcz.nu met uw naam, adres, emailadres en wanneer u lid was van RCZ. 
  
   

Club van het jaar  

Er kan weer gestemd worden op RCZ voor ‘club van het jaar’! 
Deel dit met je ouders, vrienden of je buurman, zodat wij aan iedereen kunnen laten 
zien dat wij de leukste clubzijn van allemaal! 
 
Update  
RCZ staat op nr. 3 van Zaanstad 
Helaas een plaats gezakt, dus dat betekent dat we jullie stem hard nodig hebben!!! 
 
Ga naar https://www.clubvanhetjaar.nl/rcz-racing-club-zaandam om te stemmen! 
Vergeet je stem niet te bevestigen want anders telt het niet mee…  
 
Dankjewel! 
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Ereleden Racing Club Zaandam 
 
Willem Prins (1956)  
Willem Heynis (1961)  
Piet Janneman (1961)   
Cees van Nek (1961) 
Henk de Groot (1961) 
Pieter van der Wardt (1971)  
Piet Blees (1976)  
Jan Kaldenbach (1979)    
Herman de Groot (1979)  
Fred Held (1984)  
Cees van Dalsem (1986)  
Carl Jongewaard (1988)  
Wim Kouten (1997) 
Klaas Kuijt (1997)  
Piet Hiemstra (1998)  
Gré Lindeman (2002) 
Auwel van der Wardt (2003)  
Henk Elzenga (2014).  
 
Herman de Groot was van 1956 tot 1969 en van 1971 tot 1979, ruim 20 jaar 
voorzitter van RCZ. Hij was in zijn tijd gezichtsbepalend. Omdat zijn vrouw Riek de 
Groot de kantineploeg jarenlang aanvoerde en zijn dochters ook nog in de kantine 
stonden, kon je bij RCZ niet om de familie de Groot heen. “Ome Herman” woonde in 
de Boerejonkerbuurt en mede door zijn inzet, was vrijwel de gehele Boerjonkerbuurt 
lid van RCZ. Ook struinde hij de voetbalveldjes in Kogerveld af en zorgde 
eigenhandig voor aanwas van de jeugd. Vanaf 1933 voetbalde Herman de Groot in 
de RCZ jeugd ,met Wastoraman Klaas Molenaar en later in de senioren. Zijn 
verdiensten voor RCZ lagen vooral op het bestuurlijke vlak. Hij ontpopte zich als een 
waardig opvolger van de 1e RCZ voorzitter Willem Prins. De toespraken van de Groot 
waren legendarisch. Met RCZ in zijn hart sprak hij vol trots bij feestelijkheden en vol 
vuur als dat nodig was. Ome Herman kende iedereen binnen RCZ en probeerde op 
elk lid of supporter zijn bevlogenheid over te brengen. Dat deed hij op ongekende 
wijze en daarmee haalde hij vele Racers over, om hun beste beentje voor RCZ voor 
te zetten. Onder zijn leiding werd veel gerealiseerd, waaronder de succesvolle 
verhuizing naar het Jagersveld en later de grootse uitbouw van de kantine. Bij zijn 
afscheid in 1979 kreeg Herman de Groot een hoge KNVB onderscheiding, “de 
gouden speld”. Maar als echte Racer was hij nog veel trotser, toen hij op de een 
grandioze afscheidsreceptie werd benoemd tot erevoorzitter van de Racing Club 
Zaandam. 
	
	
	
	
	
	
	
 

Voorzitter 
Herman de Groot 
zoals zo vaak, 
bevlogen achter 
de RCZ-
microfoon 
 

Families de Groot en 
Kaldenbach in 1971. Waar 
de heren werden benoemd 
tot erevoorzitter en erelid. 
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OUD? NEE! GOUD! 
Wie herinnert zich nog de memorabele avonden met Piet en Mieke? Dit artieste duo 
trad regelmatig op bij RCZ. Tevens traden zij op toen Max de Graaf 50 jaar werd. 
Optredens om nooit meer te vergeten.  
Vaak kregen ze tijdens het optreden een beetje mot met elkaar, wat natuurlijk 
hilarisch was. 
 
Later kwamen zij met een nieuwe act.  
Piet transformeerde naar Elvis Presley en  
deed een superstrak Elvis Presley pak aan  
compleet met bakkenbaarden en zonnebril.  
 
In 2009 werden ze geïnterviewd 
voor het televisieprogramma Buch.  
Via de link kan je het interview terugkijken. 
https://youtu.be/8BZlpqftanM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ronald Groot en Max de Graaf zingen mee met Piet en Mieke. 
 

Dit was op Max zijn vijftigste 
verjaardag. Op de 
achtergrond Piet en Mieke. 
Op de dansvloer Heidi en 
Max. 
 

Ellen, Marcella Koster, Michel Elzenga, Herman Bulder 
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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  

 
  


