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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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OP DE DREMPEL VAN…. 

Het is bijna zover!!! RCZ 100 jaar en zoals de situatie er nu naar uit ziet vallen alle 
puzzelstukjes met betrekking tot de versoepelingen van Corona-maatregelen en onze 
feestactiviteiten in elkaar. Dit betekent dat we in het weekend rond het 100-jarig bestaan 
toch de nodige festiviteiten met elkaar kunnen vieren. Hierover meer onder dit stukje. 

RCZ 100 jaar: een unieke prestatie van een club waar het echte familiegevoel nog de 
boventoon voert. We mogen er trots op zijn met elkaar. Vooral die laatste twee woorden 
MET ELKAAR symboliseren waar RCZ voor staat, toen bij de oprichting in 1921 en nu anno 
2021, een eeuw later, nog steeds. Trots zijn we op jullie, al die vrijwilligers, die de club ook in 
de afgelopen moeilijke Corona-periode er doorheen hebben gesleept. De jeugd voetbalt al 
weer in de Regiocup en zoals het er nu naar uit ziet starten we straks na de zomer, ook weer 
met de competities en met publiek. Heerlijk weer, die volle kantine in het weekend, waar 
jong en oud weer bij elkaar gaan komen en we ook het komende seizoen tal van festiviteiten 
gaan organiseren om ons 100-jarig bestaan op grootse wijze te mogen gaan vieren. 

Nog even doorzetten met z’n allen en tot ziens op het voetbalveld! 

  

Bestuur RCZ 

Fiona, Karel, Jeroen, Vabian en André 

 

OPENING JUBILEUMJAAR OP ZATERDAG 3 JULI: OUDER/KIND & 
SENIOREN MIXTOERNOOI 

Het is bijna zover: 1 juli 2021 RCZ 100 jaar!!! 

Een uniek moment in de geschiedenis waar 
we stil bij moeten staan. En dat kan gelukkig. 
De versoepelingen van de corona-
maatregelen corona zetten door en daarom 
hebben we besloten zaterdag 3 juli de 
jubileum- activiteiten te starten met een 
ouder/kind toernooi voor de jeugd en voor de 
senioren een klein mixtoernooi. 

Het is de bedoeling dat bij de jeugd de leider/trainer van een team vraagt welk kind mee wil 
doen en of de ouder(s) ook mee willen voetballen. De leider/trainer dient dit uiterlijk 
zaterdag 26 juni per mail door te geven aan André Punt (a.punt4@chello.nl).  Er wordt 
gespeeld in blokken van 3 leeftijdscategorieën. Aansluitend is er wat te eten en drinken. Zie 
ook onderstaand schema: 

 

09.00-10.15 uur:        Mini’s, JO8 en JO9                                         10.30 uur: Pannenkoeken eten 
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09.30-10.15 uur:        Dwergentraining                                           10.30 uur: Pannenkoeken eten 

10.15-11.45 uur:        JO10, JO11 en JO12                                       12.00 uur: Patat & snack 

11.45-13.15 uur:        JO13, JO14, JO15, MO13 en MO15               13.30 uur: Patat & Snack 

13.15-14.30 uur:        JO16, JO17, JO18 en MO17                           Barbecue vanaf 17.00 uur 

Daarnaast is er voor elk lid een fraai jubileumboek RCZ beschikbaar. Deze dient door de 
ouder in de bestuurskamer te worden afgehaald. 

De senioren en dames kunnen zich via leider/ trainer/ aanvoerder opgeven voor een 
onderling mixtoernooi. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen zal gekeken worden 
hoe er ingedeeld wordt. De leider/ trainer/ aanvoerder dient uiterlijk zaterdag 26 juni per 
mail aan André Punt (a.punt4@chello.nl) door te geven wie er uit zijn team meedoen. 

Aansluitend is er een barbecue. Iedereen die hier bij wil zijn dient zich ook op te geven bij de 
leider/ trainer/ aanvoerder hiervoor. Uiteraard mag je echtgenoot/echtgenote of 
vriend/vriendin ook mee. De eigen bijdrage die wij hiervoor vragen bedraagt € 5,00 en dient 
op 3 juli te worden voldaan via leider/trainer/aanvoerder. 

14.30-17.00 uur:        Mixtoernooi 

17.30 uur:                   Korte toespraak voorzitter + borrel 

18.00 uur:                   Barbecue 

Voor ieder lid is er een fraai jubileumboek beschikbaar. Als je weggaat kan je een exemplaar 
afhalen in de bestuurskamer. Ook op donderdagen bestaat de mogelijkheid voor leden een 
exemplaar af te halen. 

Laten we er met z’n allen een mooie dag van maken en laten zien dat RCZ een hechte familie 
is!! 

                         

ZONDAG 4 JULI: REÜNIE RCZ 100 JAAR 

Wat is een jubileum zonder reünie? We nodigen daarom alle 
leden, vrijwilligers, oud-leden en oud-vrijwilligers uit op zondag 
4 juli vanaf 12.00u voor een samenkomst bij RCZ. Voor de 
nodige versnaperingen wordt uiteraard gezorgd. 

Voor alle aanwezige oud-leden en oud-vrijwilligers is er een fraai jubileumboek beschikbaar.  

U kunt zich aanmelden voor deze reünie op de website https://www.rcz.nu/1108/info-en-
aanmelden/ of door een mail te sturen naar info@rcz.nu. 
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Uitslagen  

12 jun 8:45 RCZ JO12-1 IVV JO12-1 3 - 0 
12 jun 8:45 RCZ JO13-2 Saenden JO13-1 0 - 11 
12 jun 8:45 RCZ MO13-2 ZCFC MO13-1 0 - 18 
12 jun 8:45 RCZ JO11-1 Fortuna JO11-3 2 - 5 
12 jun 8:45 RCZ JO10-3 SVA JO10-4 3 - 3 
12 jun 9:00 Assendelft JO11-2 RCZ JO11-2 1 - 2 
12 jun 10:00 SVA JO11-3 RCZ JO11-3 11 - 0 
12 jun 10:30 RCZ MO13-1 SDZ MO13-1 - 
12 jun 10:30 Zaanlandia JO13-2 RCZ JO13-1 0 - 3 
12 jun 10:30 RCZ MO15-1 Zeeburgia avv MO15-1 5 - 2 
12 jun 10:30 OSV JO14-2 RCZ JO14-2 - 
12 jun 10:45 Zaandijk MO15-1 RCZ MO15-2 6 - 2 
12 jun 11:00 Assendelft MO17-1 RCZ MO17-2 4 - 2 
12 jun 11:00 Rood-Wit JO12-1 RCZ JO12-2 5 - 0 
12 jun 12:00 V.V. Bergen JO14-1 RCZ JO14-1 2 - 3 
12 jun 12:30 RCZ MO17-1 Purmerland MO17-1 8 - 0 
12 jun 12:30 RCZ JO18-1 Purmerend JO17-1 2 - 4 
12 jun 14:30 Kwadijk JO18-1 RCZ JO18-2 4 - 2 
12 jun 15:30 DEM (RKVV) JO16-3 RCZ JO16-2 2 - 7 
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Wedstrijdprogramma  
Programma aanstaande THUIS-wedstrijden  

19 jun 8:45 RCZ JO11-3 Zaandijk JO11-2 co 
19 jun 8:45 RCZ JO8-1 FC Uitgeest JO8-3 co 
19 jun 8:45 RCZ JO8-2 OSV JO8-2 co 
19 jun 8:45 RCZ MO13-1 WSV 1930 MO13-1 co 
19 jun 10:15 RCZ JO10-2 SVA JO10-3 co 
19 jun 10:30 RCZ JO13-1 Rijp (de) JO13-1 co 
19 jun 11:30 RCZ JO12-1 OFC JO12-2 co 
19 jun 11:30 RCZ JO11-2 Fortuna Wormerveer sv JO11-4 co 
19 jun 12:30 RCZ MO17-2 WSV 1930 MO17-2 co 
19 jun 13:15 RCZ MO15-2 Assendelft MO15-1 co 
19 jun 14:30 RCZ JO16-2 Zaandijk JO16-2 co 
19 jun 15:00 RCZ JO18-2 Zaanlandia JO18-1 co 

 

Programma aanstaande UIT-wedstrijden  

19 jun 9:45 Purmersteijn JO10-2 RCZ JO10-1 co 
19 jun 9:45 DCG Rksv JO10-5 RCZ JO10-4G co 
19 jun 10:00 Castricum FC JO14-1 RCZ JO14-1 co 
19 jun 10:00 SVA MO13-1 RCZ MO13-2 co 
19 jun 10:30 Volendam (rkav) MO15-2 RCZ MO15-1 co 
19 jun 10:45 Zaanlandia JO13-3 RCZ JO13-2 co 
19 jun 11:10 Jong Hercules JO18-1 RCZ JO18-1 co 
19 jun 11:15 Hercules Zaandam sc JO10-3 RCZ JO10-3 co 
19 jun 12:00 Ilpendam MO17-1 RCZ MO17-1 co 
19 jun 12:30 Zaandijk JO16-1 RCZ JO16-1 co 
19 jun 12:30 Meteoor De sv. JO14-1 RCZ JO14-2 co 
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Samenwerking NIKKI 
Het gaat goed met RCZ en ons ledenaantal blijft groeien. Dit zorgt ook voor meer werk op het gebied 
van ledenadministratie en contributie-inning. We hebben daarom besloten om voor de inning van de 
contributie per direct een samenwerking aan te gaan met NIKKI. 
  
NIKKI start per juni 2021 met de inning van de nog openstaande contributie voor het seizoen 2020 - 
2021 
Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem 
verwerken.  
U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is 
het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie 
in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de 
contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten. 
  
De leden die nog contributie moeten betalen over seizoen 2020-2021 (of over eerdere seizoenen) 
ontvangen in juni de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste 
termijn van de nog openstaande contributie van het seizoen 2020 – 2021 die verdeeld wordt over 2 
maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u de maand erna weer een nieuwe e-mail voorzien van 
een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken. 
  
Tevens zit in de eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, 
waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.  
  
Wanneer u in juni geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, maar nog wel contributie moet betalen, 
verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rcz@nikki.nl   
Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en 
telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, 
omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt. 
  
Administratiekosten termijnbetalingen 
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van 
maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met 
een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in 
maandelijkse termijnen betaalt.    
  
Vergoedingen via derden 
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u 
deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit 
in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan 
op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u 
opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf 
aan NIKKI te voldoen. 
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Let op!  
Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen 
gedurende het seizoen: 
1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van 

NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op rcz@nikki.nl 
2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van 

NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen 
voorleggen. 

3.           De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging 
zal u doorverwijzen naar NIKKI. 

4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een 
incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan 
uit dat dit niet nodig zal zijn. 

  
NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van 
onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de 
club. 
  
Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in de laatste periode van dit seizoen! 
  

CORONA-MAATREGELEN BIJ RCZ INGAANDE PER 
ZATERDAG 5 JUNI 2021 

• Kantine is open 
• Kleedkamers en douches weer toegankelijk 
• Senioren mogen weer normaal trainen 
• Geen ouders/toeschouwers op het complex bij trainingen/ wedstrijden 
• Alleen brengen/halen tot voor de deur van de kantine 
• Chauffeurs en begeleiding mogen wel op het complex aanwezig zijn 
• 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 

  

 
ACTIVITEITENKALENDER 
Zaterdag 19 juni               Regiocup jeugd 
Zaterdag 26 juni               Regiocup jeugd 
Zaterdag 3 juli                  Opening jubileumjaar: Ouder-kindtoernooi,   
                                         seniorenmixtoernooi, bbq        
Zondag 4 juli                    Reünie – 12.00u 
Donderdag 19 aug          Toernooi RCZ zondag selectie (senioren) 
Zaterdag 21 augustus     Toernooi RCZ zondag selectie (senioren) 
Zaterdag 21 augustus     Kick-off dag nieuwe seizoen jeugd 
Maandag 23 augustus    Start trainingen jeugd 
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DWERGENTRAINING 4 en 5 JAAR 
Dit bijzondere voetbalseizoen zit er al weer bijna op. Gelukkig konden onze jongste 
talenten de laatste zaterdagen weer lekker trainen. De dwergentraining zal ook nog 
doorgaan op zaterdag 12, 19 en 26 juni om 10.00u 
  
Op 1 juli bestaat RCZ 100 jaar en dit gaan we uiteraard uitgebreid vieren. We 
beginnen op zaterdag 3 juli met een speciale Openingsdag van het Jubileumjaar. Er 
is dan een speciale dwergentraining, waar uw kind aan mee kan doen van 9.30u 
tot 10.15u met na afloop pannenkoeken eten. Wilt u aan de trainer laten weten of 
uw kind hieraan mee doet? 
  
Daarna is het zomervakantie. Op zaterdag 21 augustus beginnen we weer (kinderen 
met geboortejaar 2016, 2017 of jonger) met de wekelijkse dwergentrainingen op 
zaterdag om 10.00u 
  
Kinderen met geboortejaar 2015 worden na de zomervakantie RCZ MiniRacers / 
JO7: zij trainen op woensdagmiddag, en spelen een wedstrijd op zaterdag en zijn lid 
van de vereniging. U kunt uw kind hier aanmelden om lid te worden van RCZ en een 
echte Miniracer te worden! 
  
Ja, ik meld mijn kind (2015) aan om RCZ Miniracer te worden 
  
Agenda dwergentraining 
Zaterdag 12 juni               10.00u                 Dwergentraining 
  
Zaterdag 19 juni               10.00u                 Dwergentraining 
  
Zaterdag 26 juni               10.00u                 Dwergentraining 
  
Zaterdag 3 juli                    9.30u                 Speciale dwergentraining in verband met 
RCZ 100 jaar – met pannenkoeken toe! 
  
Zomervakantie 
  
Zaterdag 21 augustus     10.00u                 Kick-off dwergentraining nieuwe seizoen 
  
Hierna weer iedere zaterdag om 10.00u. 
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Ereleden Racing club Zaandam  
 
Piet Janneman (1953)  
Willem Prins (1956)  
Willem Heijnis (1961)  
Cees van Nek  (1971)  
Henk de Groot (1971)  
Piet 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)  
 
In 1961 werd Klaas samen met zijn zoon Rob lid van RCZ. In 2001 zijn vader en 
zoon tijdens de ledenvergadering gehuldigd voor een gezamenlijk 40 jaar-
lidmaatschap. Trouwe Racers. Klaas, die van Zaanse Boys kwam, voetbalde bij RCZ 
in de lagere elftallen. Een hoogtepunt was het kampioenschap van RCZ 3, na een 
spannende beslissingswedstrijd. Als betrokken Racer was hij regelmatig op zondag 
langs de lijn te vinden, vooral bij de wedstrijden van het eerste en tweede.  Dat zijn 
zonen Rob en later Martin jarenlang in de selectie voetbalden, maakte de 
aanwezigheid van Klaas vanzelfsprekend.  
 
Klaas zat jarenlang in het bestuur als 2e penningmeester. In het tijdperk voordat de 
computer zijn intrede deed, was dat een tijdrovende klus. De contributie ging in die 
tijd nog per kwartaal. Handmatig moesten voor alle leden ieder kwartaal acceptgiro’s 
worden uitgeschreven en de contributie-administratie worden bijgehouden. Een berg 
werk. Om de club geld te besparen bezorgde Klaas bij vrijwel alle leden, persoonlijk 
de acceptgiro’s.  Ook ging hij bij achterstallige contributie, bij de leden langs. Een 
klus waar hij niet echt naar uitkeek, maar voor zijn club wel deed. Klaas heeft dat 
tientallen jaren gedaan.  
 
De familie Kuijt woonde op de Klaverweg, op een steenworp afstand van het 
Jagersveld. Dat kwam Klaas goed uit, toen hij in 1990 met pensioen ging. Deze 
handige Racer kon lopend naar de Jagersveld. Naast het weekend, was Klaas nu 
ook door de week bij de Racers te vinden. Als zijn kinderen Klaas moesten hebben, 
gingen zij niet bij de Klaverweg, maar bij RCZ langs. Klaas was een kleine 20 jaar 
bijna iedere werkdag op het complex aan het klussen. Hij werd, als oud vakman van 
Machinefabriek Buhrs, een zeer gewaardeerd lid van de dagploeg. Na de bouw van 
de loods, waaraan hij ook flink had bijgedragen, werd deze harde werker tijdens de 
ledenvergadering in 1997, onderscheiden met het erelidmaatschap van RCZ.  
Ook daarna bleef Klaas tot op hoge leeftijd actief bij de dagploeg en op zondagen 
was hij steevast op het Jagersveld te vinden.  

Carel de Lange, Henk Elzenga, Dirk van Weerden 
Klaas Kuijt, Klaas Dekker. Zittend Henk Bulder Karel 
Visser, Auwel van de Wardt. 1997 werkzaamheden 
loods 
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Doe mee met de Amateurvoetbal Loterij en verdien geld 
voor onze club! 
  
Zowel sportief als financieel gezien was het 
voor veel voetballers en verenigingen een 
pittig jaar. Daarom organiseert de KNVB voor 
alle voetbalverenigingen in Nederland de 
Amateurvoetbal Loterij. Een initiatief om 
verenigingen een financieel steuntje in de rug 
te geven. En onze vereniging doet ook mee! 
  
Hoe kan je meedoen? 

• Ga naar www.amateurvoetballoterij.nl 
• Selecteer onze vereniging  
• Koop voor €2,50 een lot 
• Maak kans op leuke voetbalprijzen 
• Stuur de loterij door naar zoveel mogelijk teamleden, vrijwilligers en vrienden 

  
Van alle verkochte loten waarbij onze vereniging is aangevinkt, gaat €2,- (80%) 
per lot naar onze club! 
  
Loten zijn van 12 juni t/m 12 juli 2021 te koop 
via https://amateurvoetballoterij.nl/club/rcz.   
  
Op 13 juli worden de winnaars bekend gemaakt. 
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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!   


