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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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Trainer MO19 gezocht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCZ MO-19 zoekt voor volgend seizoen een enthousiaste trainer, die deze 
talentvolle groep wil trainen en begeleiden. Het trainen is op maandag- en 
donderdagavond. Het begeleiden van het team tijdens de wedstrijd is op zaterdag.  
 
Deze functie kan eventueel ook door 2 trainers gedaan worden.  
 
Bij interesse kan je contact op nemen met René Middelkoop. 
Tel: +31 6 37354662  
Mail: coordinator-meisjes@rcz.nu 
 
 
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).  
 
 

Wim Kouten als grensrechter van de succesvolle C1, 
met staand in het midden voorzitter André Punt 
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De familie Kouten was van oorsprong een KFC-familie. Willem kon echter zijn draai 
niet vinden bij de Koogers en toen broer Gerard bij RCZ ging voetballen, kwam Wim 
mee. Voor RCZ zou de overkomst van deze rustige en bescheiden jongeling een 
gouden zet blijken. Wim Kouten heeft altijd veel op gehad met jeugdvoetbal en was 
op jonge leeftijd al elftalleider, bij wat toen nog babypupillen genoemd werd. Midden 
zestiger jaren staat tiener Willem al trots op een foto, nadat zijn babypupillen A na 
penaltyschieten tegen KFC, het Zwaluwen-toernooi wonnen. Wim bleef lang 
vrijgezel, waardoor hij veel vrije tijd aan RCZ kon besteden en dat deed hij dan ook. 
Vele avonden en in de weekenden, vooral op zaterdag, was hij bij de Racers te 
vinden. Altijd beschikbaar voor hand- en spandiensten, commissiediensten en Willem 
beheerde ook het materiaal. Hij was nogal zuinig op het RCZ-materiaal. Een nieuwe 
bal verstrekken ging hem aan het hart, waardoor er in het ballenhok soms beter 
materiaal lag, dan waarmee gespeeld werd.  
 
Door zijn grote betrokkenheid vervulde Wim in de jeugdcommissie en het bestuur 
jarenlang verschillende functies. Ook heeft Willem een tijdje de strafzaken gegaan. 
Hierover worden nog wel eens anekdotes opgehaald. Wim was vaak optimistisch en 
dan kon de stafmaat wel eens tegenvallen.  
 
Je trof Wim Kouten altijd op de zaterdag in de bestuurskamer, standaard met zijn 
plastic box sigaretten. Hij was een echte “zaterdagregelaar”, net als Klaas Dallinga 
nu.  
Voor zijn vele vrijwilligerswerk en geweldige inzet van ruim 30 jaar, werd Wim Kouten 
in 1997 benoemd tot erelid van Racing Club Zaandam. Nadat Wim de liefde had 
gevonden, is hij bij de club uit beeld geraakt. Inmiddels gaat het met zijn gezondheid 
niet goed en zit hij in het verzorgingshuis Guisveld. We wensen hem sterkte en kijken 
met veel waardering terug op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wim Kouten achteraan, begeleidt de jeugd naar de 
kampioenswedstrijd van RCZ 1 in 1974 
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OUD? NEE! GOUD! 

Ella Arendse, Dirk van Weerden, Jan Visser, Gerrit de Boer en Thea Rogge zijn de pagina’s van  
De Racer aan het rapen om een mooi clubblad te vervaardigen en aan de leden te overhandigen.  

(Jaartal onbekend) 
 
Sinds jaar en dag kent onze vereniging het clubblad De Racer. Voor het 
computertijdperk is het clubblad vele jarenlang door vrijwilligers gestencild. Een 
stencilmachine was een voorloper van de kopieermachine. Eerst Piet Mulder en later 
Dirk van Weerden waren wekelijks in een kleine stencilkamer te vinden om voor ons 
en clubblad te maken. Dit papieren exemplaar werd door vrijwilligers bij alle leden 
bezorgd.  
 
In de jaren negentig is de redactie van de Racer in handen gekomen van Ella 
Arendse. Ella is al ruim 6 jaar niet meer onder ons, maar we denken nog vaak aan 
haar gedrevenheid wat betreft clubliefde en taakgerichtheid. Zoals veel zaken in het 
leven moest ook de informatiestroom over en binnen onze vereniging doorgaan. 
Natuurlijk ietsje anders en natuurlijk met heel veel liefde en gedrevenheid door de 
huidige redactie. Alle leden en overige belangstellenden ontvangen  
De Racer per e-mail, maar ook wordt er wekelijks nog een door drukkerij Zaansprint 
geprinte versie door vrijwilligers persoonlijk in de brievenbus geworpen van de 
meestal wat oudere leden zonder email. Zo blijven ook zij op de hoogte van wat er 
speelt bij onze club en we hebben natuurlijk de website www.rcz.nu en ons 
Instagram- en Facebookaccount. Dus mocht je ons nog niet op social media volgen, 
meld je dan nu aan voor de leukste nieuwsberichten, foto’s etc. van onze club. 
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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 38, 26 mei 2021. 

 
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!   



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 38, 26 mei 2021. 

     

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  

 
  


