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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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Club van het jaar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De laatste week om te stemmen op RCZ voor club van het jaar! 
 
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! 
 
OUD? NEE! GOUD! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een dames elftalfoto, vermoedelijk uit begin jaren 80. De coaches waren Willem Weij 
en Gé …. Weet iemand nog waar deze foto genomen is en wie er allemaal 
op staan? Er zijn een paar bekende gezichten. Namelijk links onderin, een hele jonge  
Marjo de Graaf en (derde van links (onderin) Nancy Smit. Meiden die nog regelmatig 
bij RCZ komen. Verder zie ik nog een zusje Post, familie van de snackbar Eric’s 
Automatic, die vroeger in de stad te vinden was. Naast Gé staat nog een dame 
waarvan ze vermoedelijk José heette, zij zette geen stap teveel, maar had zoveel 
voetbaltechniek dat dit ook niet hoefde. 
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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).  
 
De broers Nico en Cees van Dalsem voetbalden vanaf de jeugd in RCZ.  Broer Nico 
heeft het eerste nog gehaald. Cees had sportiviteit erg hoog in het vaandel had 
staan. Mogelijk is daarom over de prestaties van Cees op voetbalgebied minder 
bekend, al werd hij in 1950 kampioen met de junioren.   
 
Cees heeft zich op een heel ander vlak zeer verdienstelijk gemaakt voor zijn RCZ, want een 
clubman was het. Met Cees had RCZ een echte mediaspecialist in huis. Als voorlichter van 
de Kamer van Koophandel en als journalist van de Zaanlander en de Typhoon (nu gefuseerd 
tot het Dagblad van de Zaanstreek), was hij een op en top professional, waar de club lang 
plezier van heeft gehad. Cees deed liefst 30 jaar de redactie van de Racer, die hij deels zelf 
vulde. Hij schreef als “verdwaalde boer” een veelgelezen wekelijkse rubriek “Kalf’s gehakt” 
met wetenswaardigheden en anekdotes 
over onze club(leden). In 1990 schreef hij 
zijn 1000e Kalf’s gehakt!! Reken maar 
ongeveer uit hoe lang hij deze rubriek 
voor RCZ geschreven heeft. Cees was 
om zijn rubriek en de Racer te vullen, 
regelmatig op het complex te vinden. 
Altijd met bloknoot en pen in aanslag. 
Cees heeft met het 75-jarig bestaan het 
jubileumboek “Driekwart eeuw voetbal op 
’t Kalf” geschreven, waar wij voor de 
uitgave van de 100 jarig jubileum-editie 
dankbaar gebruik van hebben gemaakt.  
 
Cees was een fervent hardloper en liep met veel plezier bijna 30 jaar de Sylvesterloop. Cees 
baalde er echt van dat door blessures dit op het laatst niet meer mogelijk was. Hij had zijn 
verzameling traditionele Sylversterloop-tegeltjes nog graag uit willen breiden. 
 
Hoewel Cees meer dan 50 jaar in Wijdewormer woonde, bleef hij zijn hele leven actief bij 
RCZ betrokken en trainde op hoge leeftijd nog de allerkleinste jeugd op woensdagmiddag. 
Daarmee was hij een voorloper van ons nu zo populaire dwergenvoetbal. RCZ is Cees van 
Dalsem veel dank verschuldigd en geheel terecht is hij in 1986 benoemd tot erelid. 
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Day of the Racers een groot succes! 
Op donderdag 13 mei 2021 namen ruim 100 jeugdleden van RCZ mee met de Day 
of the Racers. Deze dag van 10.00 - 17.00u stond in het teken van veel 
voetbalplezier.  Kinderen van de RCZ teams JO8 tm JO13 en MO13 deden mee aan 
voetgolf, voetbalschooltraining, onderlinge wedstrijdjes en natuurlijk het fantastische 
spellencircuit op het A-veld. Tussen de middag werd er lekker buiten gegeten.  Alle 
trainers, begeleiders en activiteitencommissie en natuurlijk alle kinderen: super 
bedankt voor deze heerlijke dag. Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer een Night 
of the Racers van maken. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Fun ochtend was 100% Fun 
Nadat op Hemelvaartsdag al de Day of the Racers voor de JO08 tot en met de O13 
was georganiseerd, stroomde ons complex op vrijdag vol met dwergen + JO07 voor 
hun 100% Fun ochtend. Meer dan 40 spelertjes verzamelden zich rond 10 uur op het 
A-veld, waar zij eerst begonnen aan een gezamenlijke warming-up. De groep werd 
vervolgens opgesplitst en iedereen moest diverse (voetbal)spelletjes doen. 
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Zo gingen de kinderen onder andere voetbalbowlen, afronden op doel, latje schieten 
en met een soccerwave aan de gang. Vol enthousiasme en met veel plezier werd er 
bij de verschillende onderdelen geprobeerd om zo veel mogelijk punten te scoren. 
Nadat iedereen uiteindelijk alle onderdelen had gehad, werd er een kleine pauze met 
drinken en snoep ingelast. Na de pauze werd er nog tikkertje met de begeleiders 
gespeeld en mocht iedereen nog penalties nemen of werden er nog onderlinge 
partijtjes gespeeld als afsluiting van de ochtend.     
  
Na het sportieve gedeelte had de evenementencommissie voor iedereen heerlijke 
poffertjes gemaakt en kreeg iedereen ook nog een lekker ijsje. En alsof dat nog niet 
genoeg was, kreeg elk spelertje een mooie medaille als aandenken aan deze 100% 
Fun ochtend omgehangen. 
  
Terwijl de kinderen voldaan naar huis gingen, keek technich onderbouwcoördinator 
Milco Leijding in ieder geval met een tevreden gevoel terug op de ochtend. "Het was 
fantastisch om te zien hoe groot de opkomst was en hoe veel plezier de kinderen bij 
de verschillende onderdelen hadden. Gelukkig konden we ook vandaag weer 
rekenen op de hulp van de trainers, vrijwilligers en enkele meiden van de MO17. Als 
ik zie wat er gisteren, vanmorgen en dan ook nog vanmiddag met de zeskamp bij de 
bovenbouw georganiseerd wordt voor de leden, dan kan ik daar alleen maar zeer 
tevreden over zijn. En dan vooral ook nog met de hoeveelheid enthousiasme dat bij 
de vrijwilligers gebeurt, dan tekent dat wel de club RCZ. We hebben deze dagen dan 
ook onze slogan "RCZ, de club waar alles kan" zeker wel weer eer aan gedaan. 
  
Verslag gemaakt door Voetbalvaria.nl 

  
  
Zeskamp -> een topmiddag 
  
Als slot van twee dagen vol met activiteiten stond er vrijdag een Zeskamp voor de 
spelers en speelsters van RCZ gepland. Maar liefst 80 jongens en meiden van de 
JO14 tot en met J018 + MO15 en MO17 hadden zich uiteindelijk voor dit evenement 
aangemeld. Zo stond er onder andere Voetvolley, Archery Tag, Bubble voetbal en 
een stormbaan op het programma. Het was voor de spelers en speelsters niet alleen 
leuk om te doen, maar er werd door de opdrachten meteen flink ook gewerkt aan de 
teambuilding.  
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De activiteiten stonden onder leiding van de begeleiders van TC-Sports die de 
Zeskamp voor RCZ organiseerde. Sven Talsma van TC-Sports: "we organiseren al 
enkele jaren evenementen voor de jeugd van RCZ en dat is altijd een groot succes. 
De vorige keer gingen we bijvoorbeeld ook nog suppen in de naastgelegen sloot. 
Voor ons is het in ieder geval erg leuk om hier te komen. De opkomst is altijd goed, 
de leden zijn enthousiast en we kunnen altijd rekenen op de medewerking van een 
flink aantal vrijwilligers van de club."  
  
De evenementen commissie kon dan ook vol tevredenheid terugkijken op vandaag 
en gisteren.  
  
Verslag gemaakt door Voetbalvaria.nl 
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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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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  

 
  


