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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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IN MEMORIAM WIM KOUTEN, ERELID 
Vrijdagavond 28 mei werden we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van 
ons erelid, Wim Kouten, op 70-jarige leeftijd. Wim is vrijdagochtend in zijn slaap 
overleden in verzorgingshuis Guisveld waar hij verbleef omdat het met zijn 
gezondheid niet goed ging. De laatste jaren waren een aaneenschakeling van 
gezondheidsproblemen waar hij uiteindelijk aan bezweek. 
 
Onze gedachten zijn nu vooral bij zijn vrouw Rita, haar dochter Diana, Wim’s broer 
Gerard en verdere familie. 
 
In de vorige Racer schreven we al een stuk over Wim en als eerbetoon aan alles wat 
hij voor de club heeft gedaan zullen we dat hieronder het in memoriam nog een keer 
plaatsen. 
 
Wim heeft in de meer dan dertig jaar dat hij betrokken is geweest veel gedaan voor 
de club. Zijn hart lag vooral bij het jeugdvoetbal en zo was hij elke zaterdag van 
begin tot het eind op het complex te vinden om van alles en nog wat te regelen. 
Naast leider/ vlaggenist van diverse jeugdteams verzorgde hij in die jaren ook het 
materiaal, deed allerlei commissiediensten. Vervulde jarenlang diverse functies in 
jeugd- en hoofdbestuur, waaronder de post strafzaken, hetgeen vroeger een beste 
klus was. Kortom, een onmisbare schakel in het verenigingsleven. In 1997 werd hij 
terecht benoemd tot erelid van de vereniging. 
 
De begrafenis van Wim zal maandag 7 juni in besloten kring plaats vinden. 
 
We wensen Rita en verdere familie heel veel sterkte de komende tijd om het verlies 
van Wim te verwerken. 
 
Wim: we zijn je dankbaar voor al het werk dat je voor de club hebt gedaan en zullen 
je nooit vergeten. 
 
Rust zacht! 
 
Bestuur vv RCZ  
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Ereleden Racing Club Zaandam, Wim Kouten  
 
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 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 weekend, 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. De laatste jaren ging het met zijn 
gezondheid niet goed en op het laatst zat hij in het verzorgingshuis Guisveld. Kort 
nadat dit stukje vorige week in de Racer was verschenen, kregen wij op vrijdag 28 
mei het droeve bericht dat Wim was overleden. We wensen zijn familie en dierbaren 

Wim Kouten als grensrechter van de succesvolle C1, 
met staand in het midden voorzitter André Punt 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 39, 1 juni 2021. 

veel sterkte met dit verlies en kijken met veel respect en waardering terug op deze 
echte clubman. Wim bedankt voor alles en rust in vrede. 
 

 

 

Wedstrijdprogramma Regiocup 
A.s. zaterdag begint de Regiocup voor de jeugd. Deze zal gespeeld worden op 5 
juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni. 
  
We hadden gehoopt het wedstrijdprogramma in deze Racer te kunnen publiceren. 
Helaas was deze nog niet compleet en kan ook in de loop van de week nog 
gewijzigd worden door de KNVB. Hou daarom de website en voetbal.nl goed in te 
gaten. De verwachting is dat uiterlijk woensdag het definitieve programma klaar is.  
  
Volgende week publiceren we zoals gebruikelijk het wedstrijdprogramma en ook de 
uitslagen. 
  
  

 

 

 

Wim Kouten achteraan, begeleidt de jeugd naar de 
kampioenswedstrijd van RCZ 1 in 1974 
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CORONA-MAATREGELEN BIJ RCZ INGAANDE PER ZATERDAG 5 JUNI 2021 

• Kantine weer open  
• Let op: hou je aan de Corona-maatregelen, dus 1,5 meter afstand! 

• Kleedkamers en douches weer toegankelijk 
• Start Regiocup voor de jeugd (zonder publiek) 
• Senioren mogen weer normaal trainen 

Beste Racers, 

Goed nieuws! Het demissionair kabinet heeft vrijdagavond aangekondigd de 
coronaregels met ingang van 5 juni te versoepelen. Jeugdwedstrijden tussen teams 
van verschillende verenigingen zijn dan weer volledig toegestaan en voetballers van 
27 jaar en ouder mogen weer normaal trainen. 
 
Regiocup jeugd start op 5 juni 
Dit betekent dat we op zaterdag 5 juni kunnen starten met de KNVB Regiocup voor 
de jeugd:  spelen van echte wedstrijden tegen gelijkwaardige teams van andere 
verenigingen. De KNVB Regiocup wordt gespeeld in de volgende speelweekenden: 
5/6 juni, 12/13 juni, 19/20 juni. en 26/27 juni  Het wedstrijdprogramma is te vinden in 
de Voetbal.nl-app van de KNVB en op onze website www.rcz.nu. 
 
Op www.knvb.nl/regiocup vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over 
de KNVB Regiocup. 
 
Trainingen en wedstrijden senioren 
Senioren mogen met met ingang van 5 juni weer volledig en onderlinge 
trainingswedstrijdjes spelen. Helaas mogen senioren nog geen wedstrijden spelen 
tegen teams van andere verenigingen. 
 
Kantine, kleedkamers en/of douchegelegenheid weer open 
Ook de kantine, kleedkamers en douches mogen weer worden gebruikt. Uiteraard 
nog wel met de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. 

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 
• 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 

Het bestuur 
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Contributie 
Het is voor iedereen een lastig jaar geweest. De senioren hebben helaas helemaal 
niet kunnen trainen en spelen. Alleen de spelers tot en met 26 jaar mochten de 
laatste paar weken weer gezamenlijk trainen. Voor de jeugd konden we gelukkig wel 
trainingen, activiteiten en onderlinge wedstrijden op zaterdag blijven verzorgen. Ook 
onze geliefde clubavonden, derde helften en feestjes konden helaas niet door gaan. 
We weten dat jullie dit missen. Wij doen dat ook! 

Hopelijk volgen er snel betere tijden. Goed nieuws is dat de Regiocup a.s. zaterdag 
van start gaat en dat alle senioren weer normaal mogen trainen.  

Als bestuur willen we jullie bedanken voor jullie niet aflatende support en steun. We 
zijn trots op jullie en onze club.  

Daarom willen we graag jullie als volgt tegemoet komen: 

Alle senioren-leden van RCZ betalen in het komend seizoen (2021-2022) slechts 
50% van de jaarcontributie.  

Voorwaarden:  

• Eventuele contributie-achterstand moet betaald zijn per 30 juni 2021 -> 
Heb je een vraag hierover stuur dan een mail naar Petra 
via ledenadministratie@rcz.nu 

• Geldig voor alle leden die in een seniorenteam spelen 

Moet je nog een deel van je contributie betalen? Doe dat dan snel nog deze maand! 

We hopen jullie allemaal weer spoedig en in goede gezondheid op onze velden te 
zien. 

jullie allemaal weer spoedig en in goede gezondheid op onze velden te zien. 

 
ACTIVITEITENKALENDER 
 
Zaterdag   5 juni               Regiocup jeugd 
Zaterdag 12 juni               Regiocup jeugd 
Zaterdag 19 juni               Regiocup jeugd 
Zaterdag 26 juni               Regiocup jeugd 
Zaterdag   4 juli                Opening jubileumseizoen  

         (ouder/kind toernooi, seniorenmixtoernooi, barbecue) 
Zondag      5 juli                Reünie RCZ 100 jaar en uitreiking jubileumboek 
  
RCZ 100 jaar! 
Op 1 juli 2021 bestaat RCZ 100 jaar! We gaan dit het komend jaar uitgebreid met 
jullie vieren. Ervan uitgaande dat de versoepelingen van de Corona-maatregelen dit 
mogelijk maken beginnen we het jubileumseizoen op zaterdag 3 juli met een echte 
ouderwets gezellige RCZ-dag. 
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In de ochtend een ouder-kind toernooi, in de middag seniorentoernooi, met 
aansluitend een barbecue.  
 

Op zaterdag 4 juli om 12.00u is dan een kleine reünie, waarbij ook het jubileumboek 
uitgereikt zal worden. 

Wellicht volgt later in het jaar nog een reünie met een grootsere opzet. Ook het 
uitgebreide jubileumprogramma volgt later. 

 
Miniracers training in de regen 
 
Niks is leuker dan voetballen in de regen!  
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Onze Sponsoren  
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AALSMEER EN CRUQUIUS  

Onze Sponsoren  
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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  

 
  


