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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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16 sep 18.30 Sporting Krommenie MO15-
1 

RCZ MO15-1 1 - 4 

18 sep 19.00 RCZ JO17-1 (zaal) Spil 't JO17-1 (zaal) 1 - 5 
19 sep 8.30 KFC JO9-3 RCZ JO9-1 4 - 21 
19 sep 8.45 Zaanlandia JO13-2 RCZ JO13-1 0 - 3 
19 sep 8.45 RCZ JO14-2 GeuzenMiddenmeer JO14-1 2 - 4 
19 sep 8.45 RCZ JO12-2 SDZ JO12-6 4 - 8 
19 sep 8.45 RCZ JO9-2 Hercules Zaandam sc JO9-3 7 - 3 
19 sep 8.45 RCZ JO10-3 RODA '23 Rksv JO10-7 4 - 4 
19 sep 8.45 RCZ JO8-1 Dijk De asv JO8-4 5 - 5 
19 sep 8.45 RCZ JO11-2 Zaandijk JO11-2 12 - 0 
19 sep 9.00 Zaandijk JO8-1 RCZ JO8-2 7 - 0 
19 sep 9.30 Hercules sc Dragons RCZ JO7 - Mini Racers 1 5 - 9 
19 sep 9.30 Fortuna Wormerveer sv  RCZ JO7 - Mini Racers 2 6 - 6 
19 sep 10.00 Robinhood s.v. JO12-1 RCZ JO12-1 15 - 2 
19 sep 10.30 RCZ JO14-1 IVV JO14-1 0 - 1 
19 sep 10.30 RCZ MO13-2 Sporting Krommenie MO13-1 0 - 7 
19 sep 10.30 RCZ JO16-2 Wijk aan Zee JO16-1 2 - 7 
19 sep 10.30 Beemster JO11-2 RCZ JO11-3 6 - 11 
19 sep 10.30 RCZ JO10-2 Sporting Krommenie JO10-2 6 - 14 
19 sep 10.30 RCZ JO10-1 FC Uitgeest JO10-3 7 - 2 
19 sep 10.45 Saenden JO10-1 RCZ JO10-4G 4 - 3 
19 sep 11.00 Adelbert st JO18-1 RCZ JO18-2 11 - 2 
19 sep 11.30 WSV 1930 JO13-2 RCZ JO13-2 1 - 3 
19 sep 12.30 Saenden JO16-1 RCZ JO16-1 2 - 1 
19 sep 12.30 RCZ MO15-1 DRC MO15-1 3 - 1 
19 sep 12.30 Vrone JO18-1 RCZ JO18-1 4 - 1 
19 sep 12.30 PSZ 2 KFC 2 2 - 3 
19 sep 14.30 PSZ 35+1 RCZ 35+2 4 - 7 
19 sep 14.30 RCZ MO17-2 Zaandijk MO17-1 2 - 0 
19 sep 14.30 Jisp RCZ 1 3 - 6 
19 sep 14.30 RCZ 45+1 Vlug en Vaardig cvv. 45+1 5 - 6 
19 sep 15.00 Kolping Boys MO17-2 RCZ MO17-1 4 - 3 
19 sep 15.00 HBC 35+1 RCZ 35+1 2 - 2 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub Uitslag 

UITSLAGEN 
AFGELOPEN WEEK 
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19 sep 16.10 Westzaan 3 RCZ 3 6 - 2 
20 sep 10.00 RCZ 4 (zon) Ilpendam 3 (zon) 4 - 0 
20 sep 11.30 RCZ 2 (zon) Kennemers (de) 3 (zon) 3 - 2 
20 sep 12.00 RCZ 3 (zon) WSV 1930 5 (zon) 3 - 3 
20 sep 14.00 RCZ 1 (zon) De Wherevogels (zon) 5 - 0 
20 sep 14.00 RCZ 5 (zon) FC Uitgeest 8 (zon) 3 - 8 
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26 sep 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Zaandijk Poema's vr 
26 sep 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 WSV 30 Allstars 3 vr 
26 sep 8.45 RCZ JO11-1 ZOB JO11-1 co 
26 sep 8.45 RCZ JO11-3 Volendam (rkav) JO11-7 co 
26 sep 8.45 RCZ JO9-2 SDW JO9-5 co 
26 sep 8.45 RCZ JO8-2 FC Zaandam JO8-1 co 
26 sep 8.45 RCZ MO15-2 SVIJ MO15-1 co 
26 sep 10.30 RCZ JO13-2 Dijk De asv JO13-4 co 
26 sep 10.30 RCZ JO12-1 Zaanlandia JO12-2 co 
26 sep 10.30 RCZ JO10-2 Hercules Zaandam sc JO10-2 co 
26 sep 10.30 RCZ JO10-4G Blauw Wit (W) JO10-1 co 
26 sep 10.30 RCZ MO13-1 ZCFC MO13-1 co 
26 sep 12.30 RCZ JO18-2 IVV JO18-2 co 
26 sep 12.30 RCZ JO13-1 AFC IJburg JO13-4 co 
26 sep 12.30 RCZ MO17-1 WSV 1930 MO17-1 co 
26 sep 14.30 RCZ 1 De Wherevogels co 
26 sep 14.30 RCZ 35+1 DWS afc 35+1 co 
26 sep 14.30 RCZ JO16-1 VVC fc JO16-2 co 
26 sep 16.30 RCZ 35+2 Blauw Wit (W) 35+1 co 
26 sep 16.30 RCZ JO18-1 MOC JO18-1 co 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub  

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 
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Datum Tijd  Thuisclub Uitclub  
25 sep 19.15 Vedette zvv / De Remise JO17-1 

(zaal) 
RCZ JO17-1 (zaal) co 

26 sep 8.30 SVA JO8-3 RCZ JO8-1 co 
26 sep 9.30 Jong Hercules JO15-1G RCZ JO15-1 co 
26 sep 9.30 FC Zaandam JO11-1 RCZ JO11-2 co 
26 sep 9.45 Foresters (de) MO13-2 RCZ MO13-2 co 
26 sep 10.00 HBOK JO16-1 RCZ JO16-2 co 
26 sep 10.15 BFC JO10-6 RCZ JO10-3 co 
26 sep 10.30 IVV JO12-3 RCZ JO12-2 co 
26 sep 11.00 KFC JO9-5 RCZ JO9-1 co 
26 sep 12.00 EVC MO17-1 RCZ MO17-2 co 
26 sep 12.15 ODIN 59 6 PSZ 2 co 
26 sep 12.15 KFC JO10-2 RCZ JO10-1 co 
26 sep 12.30 Diemen sv. JO14-2 RCZ JO14-2 co 
26 sep 14.00 FC Amsterdam JO14-2 RCZ JO14-1 co 
26 sep 14.30 TOB Rksv 35+1 PSZ 35+1 co 
26 sep 14.30 AGB 45+1 RCZ 45+1 co 
26 sep 14.30 SDZ MO15-2 RCZ MO15-1 co 
26 sep 15.00 Hercules Zaandam sc 2 RCZ 2 co 
27 sep 10.30 SDOB 4 (zon) RCZ 5 (zon) co 
27 sep 11.30 Ankaraspor FC 2 (zon) RCZ 2 (zon) co 
27 sep 12.00 SDOB 3 (zon) RCZ 3 (zon) co 
27 sep 12.00 OFC 3 (zon) RCZ 4 (zon) co 
27 sep 14.00 Knollendam (zon) RCZ 1 (zon) co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 
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KANTINEDIENSTEN 
Dinsdag 22 september 17.30-einde: Ada & Mireille 
 
Woensdag 23 september 17.00-19.00: Michael 
    19.00-21.45: Denise 
 
Donderdag 24 september 17.00-19.00: Marcel 
    19.00-einde: Esther + Marjan 
 
Zaterdag 26 september 08.00-13.00: Gré + 	Tijn	en	Niels	 
    08.15-10.30: Ouder JO10-2(S. Mol)    
      + Ouder JO12-1(B.Kouwenberg) 

10.30-13.00: Ouder MO15-2 (Cyrelle Krugten) + Ouder 
JO11-1(E. Duinmaijer) + Ouder JO11-3 (Y. van Haren) 

    12.00-14.30: Ouder MO13-1(F. Deelstra) 
    13.00-einde: Mary + Sabrina 
    14.30-17.00: Ouder MO17-1(N.+B. Thijssen) 
    16.30-19.00: 2 Spelers RCZ Zat. 1(Ilian + Niels) 
    18.00-einde: Esther 
    18.30-21.00: Speler RCZ 35+2 + Speler RCZ Zat. 3 
 
Maandag 28 september 17.00-18.00: 
    18.00-20.00: Jolanda 
    20.00-21.45: Denise 
 
Dinsdag 29 september 17.30-einde: Ada & Mireille 
 
Woensdag 30 september 17.00-19.00: Michael 
    19.00-21.45: Denise 
 
Donderdag 1 oktober  17.00-19.00: Marcel 
    19.00-21.00: Jolanda 
    21.00-Einde: Esther 
 
Zaterdag 3 oktober  08.00-13.00: Christina + Mary 
    08.15-10.30: Ouder MO13-2 + Ouder JO14-2 
    10.30-13.00: Ouder JO9-1 + Ouder JO10-1  

+ Ouder JO11-3 
    12.00-14.30: Ouder JO15-1 
    13.00-einde: 
    14.00-16.30: Ouder MO15-1(Firdaous Diaz)  

+ Ouder MO17-2 
    18.30-21.00: Speler RCZ Zat. 2 
 
Zondag 4 oktober  09.00-einde: Gré  
    09.30-14.00: Rita  
    12.00-14.30: Speler RCZ 4 
    13.00-einde: Esther +++ Ada (rust en tot 18 uur) 
    14.00-16.30: Speler RCZ 2 
    16.30-19.00; 2 Spelers RCZ 1 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
Zaterdag 15 november  Uiterlijk inleveren Grote Club actie boekjes  
 
 
Corona-maatregelen bij RCZ 
 
In de kantine is bij binnenkomst de 
mogelijkheid om je handen te 
desinfecteren en we verzoeken je 
vriendelijk je naam en telefoonnummer te 
noteren. Door het verstrekken van de 
contactgegevens geef je toestemming voor 
uitsluitend het delen van de 
contactgegevens met de GGD op hun 
verzoek voor bron- en contactonderzoek. 
Deze gegevens worden na 14 dagen 
vernietigd. 
De kantine is zo ingericht dat er per tafel 
max. 4 stoelen of krukken beschikbaar zijn. 
De looprichting in de kantine is duidelijk 
afgebakend met tape. 

We doen een dringend beroep op de 
discipline en verantwoordelijkheid van onze 
leden en bezoekers om deze en alle 
algemene geldende maatregelen in acht te 
nemen, met name de 1,5 meter afstand.

 Activiteiten RCZ  



Racers van de week  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Racers van deze week zijn tweelingbroers Lucas en Simon.  
 
Stel je zelf even voor 
Lucas: Ik ben Lucas, 12 jaar.  
Simon: En ik ben Simon, ook 12 jaar! We zijn dit jaar allebei begonnen in de eerste klas van 
het Saenredam.  
 
Wat doe jij bij RCZ, hoe lang doe je dat al? 
Lucas: We zijn op ons 3e begonnen bij de dwergen. We voetballen hier al negen jaar! Ik ben 
meer een aanvaller. In het veld sta ik spits.  
Simon: We zitten nu in de JO14-1. Ik kan op veel plekken in het veld staan, maar vaak sta ik 
linksback of rechtsmidden. 
 
Wat is je band met RCZ?  
Lucas: We vinden het heel leuk bij RCZ. Bij de feestjes is het altijd gezellig. Er zijn ook veel 
leuke activiteiten voor kinderen.  
Simon: Toen we klein waren vonden we het leuk om tijdens Pasen paaseitjes te zoeken op 
het veld. Nu zijn mijn favoriete activiteiten de jeugdtoernooien.  
Lucas: We wilden dit jaar naar de night of the Racers maar helaas kan dat niet door gaan 
door corona, dus hopelijk volgend jaar!  
 
Hoe kijk je naar het nieuwe seizoen? 
Lucas: Ik heb er heel veel zin in!  
Simon: Ja, ik ook. Een paar teams zijn gemixt waardoor we nu met allemaal nieuwe jongens 
spelen. We moeten daarom nog wel aan elkaar wennen in het veld.  
Lucas: Gelukkig hebben we een goede trainer, dus dat zal wel goedkomen.  
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Grote Clubactie  
Doe mee en (ver)koop loten! 
Op zaterdag 20 september is de Grote Clubactie 2020 van 
start gegaan! Alle jeugdspelers, hebben afgelopen week via 
hun leider of trainer de verkoopboekjes ontvangen met 
instructies. Heb je nog niets ontvangen? Vraag ernaar bij je 
leider of trainer!  

Wij hopen dat ieder RCZ lid deze actie ondersteunt en 
minimaal 5 loten koopt en/of verkoopt, dat moet toch wel lukken! 
 

 Overige belangrijke info: 
· Extra verkoopboekjes nodig? Mail naar: jeugdevenementen@rcz.nu via Gea van de 
Stadt 

· Inleveren verkoopboekje? Zodra je klaar bent met de loten verkoop, of je volle 
boekjes kwijt wil, kan je die inleveren in de speciale inleverbox die in de kantine 
staat! 

Zondag 15 november 2020; Uiterste datum inleveren verkoopformulieren met 
éénmalige machtiging. 
· Bekendmaking beste lotenverkopers; december 2020 

· Bekendmaking beste loten verkopende team; december 2020 

Woensdag 9 december 2020; Trekking Grote Clubactie loterij. 
  
Coördinator R.C.Z. Grote Clubactie 2020 
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OUD? NEE! GOUD!  

 
 
Vlnr boven: 
Sonny Silooy, Bart vd Vlugt, Ferry Roersma, Mark Verkuyl, Vabian Braam, Nico 
Prins, Peter Mandjes, Ronald Alfred, Toi dat Lima Graca, Gertjan Heck, Samir Raji, 
Edward Lok, Theo Stengs, Eijbert Bron. 
Vlnr. Onder: 
Vince Velius, Danny Sjouwerman, Johan de Koning, Lars van Lienen, Arjen 
Roersma, Jordy Basseleur, Robbert Deur Holt, Barry Beekman, Henk op de Velde. 
 
De bal is altijd sneller dan de benen!! 
 
Het jaar 2002/ 2003 begon voor RCZ begrippen als een weelde. Spelers kwamen 
plotseling uit alle hoeken en gaten naar RCZ, waar met name de enclave van het 
oude VVZ opviel. Spelers die bij VVZ op hun beurt moesten wachten tot de oude 
garde zou vertrekken, roken plotseling hun kansen bij RCZ. Zekers ook omdat de 
trainer Leo Tiggelman van VVZ overkwam. Daar waar Tiggelman bij VVZ werd 
weggestuurd, overigens met goede resultaten, gebeurde hem ditzelfde ook bij 
RCZ…en zie daar de oude linksback va AJAX in de succesvolle tijden van Van 
Gaal!! ‘Good old’ Sonny Silooy werd plotseling aangetrokken als nieuwe man om 
RCZ te trainen. De harde looptrainer Tiggelman werd vervangen door de 
goedlachse, alleen maar aan de bal denkende, Silooy “Wat nou hardlopen?” en de 
selectie wist niet wat hen overkwam…Onder zijn leiding wist de selectie er toen 
alsnog een periode kampioenschap uit te persen. 
 
Saillant detail: huidig RCZ voetbalschooltrainer en inmiddels “echte” RCZ-er wist 
zowel uit als thuis dat jaar tegen zijn oude club VVZ te scoren. 
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En omdat het zo leuk is hierbij ook nog een wat recentere foto erbij uit 2015. 
RCZ 1 tegen Westzaan. Hier met Jurrian van de Water, voormalig 
jeugdcoördinator en Lucas en Simon Dekker. Onze Racers van de week! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mocht u nu ook een leuke foto hebben van RCZ uit de vroegere jaren (je oude team, een feestavond, of een kampioenschap e.d.), 
mail deze dan naar huijsmanam@gmail.com. Dan wordt deze in het clubblad geplaatst ter ere van ons 100-jarig bestaan. 
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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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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
	
RCZ JO7 - Mini Racers 1	
Wat	een	spannende	wedstrijd	vandaag.	Mini	Racers	1	tegen	Hercules	en	ze	hebben	weer	
met	veel	power	gewonnen	met	9:5.	Wat	was	het	team,	de	trotste	supporters	(ouders	en	
grootouders)	en	coach	Leo	toch	blij!!	Op	naar	de	volgende	wedstrijd!	

	
	
MO17-1 
 
Eerste competitiewedstrijd 19 september 2020 – 15:00 uur 
Kolping Boys-MO 17-1 – RCZ MO 17-1       
Eindstand: 4-3   
 
PUNTEN KWIJT IN DE LAATSTE MINUUT 
De MO 17-1 en de coaches krijgen altijd veel publiciteit, 
Nicole, de moeder van Isa filmt de wedstrijden, mijn persoon 
doet de verslagjes en vandaag was Sterre Sieraad, Fenna’s 
vriendin en RCZ-er, al vanuit de kinderwagen, ook present 
om voor haar opleiding Media, Informatie en Communicatie 
met het onderwerp ‘Sportheld’ Fenna te filmen. Het 
onderwerp Sportheld kun je op meerdere manieren 
interpreteren en Sterre koos voor Fenna en hoe zij onze 
meiden begeleid. Leuk hoor, we zijn benieuwd naar het 
resultaat Sterre! 
 
 

Sterre, toen al 
langs de 
zijlijn. 
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In de kleedkamer werd besproken dat het team 4-3-3 ging spelen, 
mede omdat er zoveel goede middenvelders in het team zijn. Met de 
enorme muziekbox met keiharde muziek verliet het team de 
kleedkamer. Ik was getuige en de opzwepende muziek en 
samenhorigheid gaf een oppeppend gevoel. Ze waren er klaar voor.  
 
De wedstrijd begon en al snel stond RCZ 1-0 achter…. Kolping Boys 
nam een corner en de bal glipte zo door Lynn’s handen heen en ging 
via de paal het doel in. Dit was balen, maar RCZ kwam al gauw terug 
met een paar mooie aanvallen. Krista wist een aantal spelers te 
passeren, maar helaas ging het schot naast. Brooke had een mooie 
vrije trap, maar deze ging ook achter. Robbin had een mooie voorzet 
op Kirsten, maar de bal belandde in de handen van de keeper. De 
tegenpartij kwam ook een paar keer op, dankzij de goede verdediging 
van Femke, Megan, Brooke en Krista en een paar prachtige 
reddingen van Lynn, bleef de 1-0 staan. Toen kwam Isa op, ze gaf de 
bal van ver een trap met een prachtige boog zo over de keeper heen 
1-1. Heerlijk en al gauw kon ook Fleur scoren, maar dit doelpunt werd 
afgekeurd wegens buitenspel. Esmee kreeg een duw in haar rug en 
een vrije trap mee. Isa kon de bal prachtig voorgeven op Bo en Bo 
maakte koelbloedig de 1-2. Toen was het rust. Het was een warme 
nazomerse dag zo in september en de meiden zochten verkoeling 
onder de bomen. De wedstrijd was nog geen minuut hervat en onze 
meiden werden compleet verrast toen Kolping Boys de 2-2 maakte. 
Oeps, weer even de aandacht erbij. Niki was gelijk getriggerd en 
maakte met een strak schot de 2-3. Een pracht van een goal! Kolping 
Boys wisselde tegelijk 4 spelers om het tempo weer wat op te voeren. 
Lynn had nog een prachtige redding met een gigantische duik. 
Omdat het zo warm was, werd er een extra drinkmoment ingelast. 
Het vocht uit de gepersonaliseerde, gesponsorde bidons van Vonk 
Sloopwerken waren een waar geschenk. Even bijtanken! Fenna was 
een levende waaier en voorzag de meiden van een zuchtje wind. De 
wedstrijd begon weer en Kirsten had een trap op doel.  
De bal ging via de lat er net weer uit. Zonde. Kolping Boys kwam 
weer met een snelle aanval. Onze grensrechter rende hard met zijn 
vlag mee, maar voorzag het polletje in het gras niet en viel ter aarde 
en moest vervangen worden door Gerard. Wat is het team toch 
gezegend met zoveel supporters, qua support, maar ook altijd bereid 
zijn een helpende hand te bieden!  
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Inmiddels was er in onze verdediging een gat gevallen en daar 
maakte de tegenpartij dankbaar gebruik van 3-3. De tegenpartij bleef 
druk zetten en kregen een aantal corners, hieruit kwam ook de 4-3. 
De aftrap werd genomen en de scheidsrechter gaf aan dat de 
wedstrijd nog 1 minuut zou duren. Helaas was het voor onze meiden 
niet meer haalbaar om nog te scoren. Wat is dat toch altijd vreselijk 
om zo in de laatste minuut te verliezen, maar ja volgende week op 
herkansing. Goed gespeeld meiden!     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCZ JO9-1 
Wedstrijdverslag: KFC-3 - RCZ Jo9-1 (4-21) 
Ondanks het vroege zonnetje was het nog een beetje fris toen we om 08.00 uur 
verzamelden op het grote KFC veld. We hebben 9 kanjers in dit team; de snelle 
meiden Antonia en Malin en de stoere jongens Björn, Miguel, Chahid, James, Troy, 
Melih en Rio. Helaas moesten we het vandaag zonder Rio doen en hopelijk is hij er 
volgende week weer bij. De pret zat er al snel in, want KFC had 8 spelers op het veld 
staan, wat betekende dat iedereen de hele wedstrijd mocht spelen en niemand 
hoefde te wisselen. Wat een feest! Na ruim 20 minuten eerste helft keken de ouders 
en coaches elkaar verbaasd aan…is het niet al rust? Terwijl de spelers van beide 
teams onvermoeibaar door voetbalden, besloten de coaches dat het na een half uur 
toch echt tijd werd voor limonade ! Na 20 minuten tweede helft was het dan ook 
echt mooi geweest en mogen onze kanjers super trots zijn op zichzelf en elkaar! De 
coach Lorenco (Miguel) en de trainers Wolter (Rio) en Henk (Malin) hebben de 
afgelopen weken extra aandacht gegeven aan het overspelen en dat was de hele 
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wedstrijd door goed zichtbaar! Met goed samenspel, scherpheid, een muurdichte 
verdediging, mooie assists en prachtige doelpunten heeft Jo9-1 een fantastische 
wedstrijd gespeeld en met 4-21 gewonnen!  
  
Eerste helft met Antonia op doel: 
Oeps, waren we nog niet helemaal wakker? De wedstrijd begon aan de verkeerde 
kant van het veld, want de bal werd al snel richting ons doel getrapt. Gelukkig stond 
Antonia gelijk op scherp en had een goede redding. Antonia trapte de bal uit richting 
Melih, waarna hij de bal met behendigheid helemaal tot aan de andere kant van het 
veld wist te dribbelen. Melih gaf een assist aan James die het op zijn beurt slim 
afmaakte (0-1). Goedemorgen, we zijn er weer!! Het tweede doelpunt viel na goed 
voorbereidend werk van Chahid die een strakke assist gaf aan Troy, waarna Troy de 
bal genadeloos in het doel schoot (0-2). Vervolgens gingen James, Troy en Melih in 
de aanval en door het harde teamwork kon Melih al snel het derde doelpunt scoren 
(0-3). Na de aftrap van KFC werd de bal dankzij goed verdedigen alweer snel door 
ons onderschept en daar was Troy… Vanaf een afstand van ongeveer 16 meter 
schoot hij de bal met een harde trap recht het doel in (0-4). Daar waar Chahid zijn 
teamgenoten weet te vinden en geregeld mooie assists aan zijn medespelers geeft, 
kreeg hij nu na goed overspel een strakke assist van Melih, waarna Chahid het zelf 
kon afmaken (0-5). Vlak na de uittrap van KFC was de bal alweer van ons en volgde 
er een mooie voorzet van Miguel naar Melih. Helaas lukte het de jongens deze 
aanval niet om te scoren. Toen was het KFC die flink de aanval inzette, maar dankzij 
een uitstekende redding van Antonia die een harde bal op haar benen incasseerde 
bleef de stand 0-5. Echter gaf KFC het nog niet op en bleven zij even het 
aanvallende team, maar je moet van goede huizen komen als je door Antonia heen 
wilt. Ze staat als een dijk te keepen en had nog een goede redding met haar handen. 
Ze werd ondersteund door haar team en ze waren met zijn allen aan het verdedigen, 
waardoor KFC nog steeds niet tot scoren kon komen. Troy is van alle markten thuis, 
super snel en verdedigde ook goed mee. De coach riep “langs de lijn” wat Troy gelijk 
in de praktijk bracht. Hij bracht de bal vanaf de verdediging naar de aanval en had 
een goed schot op doel, maar helaas werd deze bal gevangen door de keeper. 
Echter liet de keeper de bal weer los. Melih stond ook op scherp en ziet en pakt zijn 
kansen. Hij strafte het foutje van de keeper genadeloos af met een prachtig doelpunt 
(0-6). Vlak na de uittrap werd het even spannend door een goede aanval van KFC, 
maar omdat RCZ als team stond te verdedigen kon KFC de bal niet kwijt en konden 
wij de aanval weer inzetten. Na goed samenspel van het hele team en een strakke 
assist van Chahid aan Melih kon Melih een prachtig doelpunt maken (0-7). Melih was 
niet te stoppen en schoot hard van afstand en ook deze was raak (0-8). James 
voetbalt pas een paar weken, maar het is gelijk duidelijk dat ook hij een speler is die 
zowel verdedigend als aanvallend zijn momenten pakt en scoorde een mooi doelpunt 
(0-9). En Björn…wat kan hij hard schieten zeg, niet normaal! Hij dribbelde een paar 
spelers voorbij en schoot de bal keihard het doel in (0-10). Na de aftrap van KFC 
kwamen zij wat dichter bij ons doel, maar Troy stond als een dijk te verdedigen en 
dribbelde de bal naar de andere kant van het veld, waar hij een prachtige voorzet 
aan Chahid gaf. Vervolgens gaf Chahid een strakke assist aan Melih, die de bal snel 
en goed onder controle had en een mooi doelpunt maakte (0-11). Melih ziet kansen 
en blijft altijd doorgaan waardoor hij de bal na een uitgooi van de keeper van KFC al 
snel kon onderscheppen en een hard schot richting doel werd beloond (0-12). KFC 
wilde nou ook wel eens scoren en deden erg hun best om door de sterke verdediging 
van RCZ heen te komen. Een speler van KFC zag een gaatje en pakte zijn kans (1-
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12). De ouders van RCZ gaven een mooi sportief voorbeeld en klapte mee voor 
KFC. Na dit doelpunt van KFC gingen zij ervoor en werd het tot twee keer toe erg 
spannend, maar gelukkig kwam KFC er dankzij de goede verdediging van Malin, 
Miguel en Antonia niet doorheen. Malin hield de aanvallers van KFC goed in de 
gaten en bleef veel in de verdediging om Antonia te helpen. Miguel heeft veel ballen 
onderschept en dribbelt met de bal de spelers van KFC voorbij. Met weer een “langs 
de lijn” van de coach kon Miguel een assist geven aan Troy, waarna Troy de bal hard 
het doel in schoot (1-13).  
  
Tweede helft met Troy op doel: 
Direct na de start van de 2de helft schoot Björn de bal keihard het doel in, BAM!! (1-
14). Weer werd de bal al snel na de aftrap door RCZ onderschept en had Melih een 
goed schot op doel, maar helaas lukte het door de goede redding van de keeper van 
KFC niet om te scoren. De keeper gooide de bal uit en deze werd door Björn 
onderschept, waarna hij de bal wederom hard het doel in schoot (1-15). Helaas 
leidde goed overspel en een strakke voorzet van Melih op Björn, waarna Björn de bal 
hard richting doel schoot niet tot een doelpunt. Maar wat een goede actie en prachtig 
samenspel. En Troy stond net als Antonia als een dijk te keepen. Hij kreeg het even 
lastig toen KFC flink in de aanval ging, maar hij laat zich niet snel gek maken. Hij had 
een uitstekende redding, maar de bal ging weer los en KFC kreeg niet 1, niet 2, niet 
3, maar zelfs 4 kansen vlak achter elkaar. Troy stond op scherp en KFC kon niet om 
hem heen. Daarna kwam er toch een gaatje voor KFC en werden hun inspanningen 
beloond met een doelpunt (2-15). Melih is zo snel dat je goed moet opletten, want 
daar was alweer een doelpunt (2-16). James, Antonia, Miguel, Chahid en Malin 
waren Troy super goed aan het helpen in de verdediging toen KFC weer in de aanval 
ging. Ondanks de inspanningen van RCZ kon KFC er toch weer een scoren (3-16). 
Björn, daar was hij weer… schoot de bal van flinke afstand loeihard het doel in (3-
17). Vervolgens had Troy een uitstekende redding doordat hij op het juiste moment 
uit het doel kwam en de actie van een speler van KFC stoorde, waardoor hij op tijd 
de bal kon pakken. Björn schoot weer vanaf grote afstand de bal hard in het doel en 
Melih gaf voor de zekerheid nog een laatste tikkie (3-18), goed gedaan jongens! KFC 
maakte hierna nog hun laatste doelpunt van deze wedstrijd (4-18). Melih ging ervoor, 
maar moest eerst drie KFC spelers voorbij dribbelen waarbij Melih zich blesseerde 
en een vrije trap kreeg (4-19). Na een strakke assist van Chahid aan Melih schoot 
Melih de bal het doel in (4-20). KFC nam de uittrap en had nog een laatste restje 
kracht om aan te vallen, maar Troy was onvermoeibaar en had een knappe redding! 
James heeft de wedstrijd geopend en wilde hem ook goed afsluiten want na een 
assist van Melih scoorde James het laatste doelpunt van deze wedstrijd (4-21). Als 
ouders zijn we trots op onze kanjers en blij met de positieve en betrokken 
begeleiding van de coach en de trainers. We verheugen ons alweer op de volgende 
wedstrijd! 
  
Sportieve groet, Anja (Malin) 
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RCZ 1 – De Wherevogels 1  
Eindstand: 5-0 

  
Ons 1e elftal is de competitie goed begonnen met een daverende 5-0 overwinning op 
Wherevogels.Een oppermachtig RCZ had in de 1e helft moeite met het vinden van de goal, 
ondanks vele kansen.De veelvuldig vlaggende grensrechter van Wherevogels maakte het er 
niet makkelijker op.Aan het eind van de 1e helft kreeg Jeremy het op zijn heupen en scoorde 
in een tijdsbestek van enkele minuten drie keer. 
Door deze hattrick gingen we rusten met een ruime 3-0 voorsprong. 
 
In de 2e helft een zelfde spelbeeld. RCZ ging op zoek naar meer goals en Wherevogels bleef 
aan het verdedigen.Onze verdediging werd daardoor vrijwel niet getest en ging volop mee in 
het aanvalsspel.Dat zal niet bij iedere tegenstander kunnen. Uit een prachtige aanval maakte 
Jordy de 4-0 en Lex maakte voor RCZ zijn eerste competitiedoelpunt, 5-0.Volgende week uit 
naar Knollendam, dat ook zijn eerste (uit)wedstrijd won. Van onderschatting kan daarom 
geen sprake zijn.Een scherp RCZ moet in staat zijn daar een goed resultaat te kunnen 
halen. 
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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 
 
 
 
  
  



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

AALSMEER EN CRUQUIUS 



   

   

   

  

 

 

 

   

   

   

Onze Sponsoren 

 

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 

Online shoppen? -> www.onzeClubwinkel en Sponsor RCZ! 

Verdien geld voor de club en voor jezelf! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

