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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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Corona-maatregelen RCZ 
Beste Racers,  

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, o.a. dat sportkantines dicht gaan en dat er geen publiek bij 
wedstrijden aanwezig mag zijn de komende weken. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en 
met 20 oktober. 

Wat betekent dit voor ons? 

• De trainingen en wedstrijden kunnen gelukkig door gaan. 
• Toeschouwers zijn helaas niet welkom bij de trainingen en wedstrijden 
• Kleedkamers en kantine gaan niet meer open per heden tot nader order 

Trainingen 

• Kom in sportkleding naar de training en neem een bidon met drinken mee 
• Ouders brengen de kinderen tot voor de kantine en vertrekken daarna direct  
• De trainers vangen de kinderen daar op 
• Na de training kunnen de kinderen weer opgehaald worden 

Thuiswedstrijden 

• Kom in je tenue naar de wedstrijd en neem een bidon met drinken mee 
• Ouders brengen de kinderen tot voor de kantine en vertrekken daarna direct  
• De coaches/teamleiders vangen de kinderen daar op 
• Na de wedstrijd kunnen de kinderen weer opgehaald worden  

Uitwedstrijden 

• Kom in je tenue naar de wedstrijd en neem een bidon met drinken mee 
• Alleen begeleiding (coach/teamleider) en wegbrengende ouders (chauffeurs) mogen bij de 

wedstrijd aanwezig zijn 
• Zorg indien nodig voor mondkapjes wanneer er met elkaar meegereden wordt 

Verder houden we ons aan de al eerder gestelde maatregelen: 

• Houd 1,5 meter afstand!!! 
• Kom NIET naar RCZ wanneer je klachten hebt, wanneer iemand in je huishouden positief 

getest is op Corona, of wanneer je in aanraking bent geweest met iemand die positief getest 
is 

• Was je handen voor je naar de training komt 

We rekenen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Nadere berichtgeving vanuit KNVB en gemeente communiceren we uiteraard zo spoedig mogelijk 
met jullie via de website, de coördinatoren, social media en de Racer 

Het RCZ bestuur 
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25 sep 19.15 Vedette zvv JO17-1 (zaal) RCZ JO17-1 (zaal) 6 - 4 
26 sep 8.30 SVA JO8-3 RCZ JO8-1 6 - 5 
26 sep 8.45 RCZ JO11-1 ZOB JO11-1 1 - 7 
26 sep 8.45 RCZ JO9-2 SDW JO9-5 12 - 2 
26 sep 8.45 RCZ JO11-3 Volendam (rkav) JO11-7 1 - 12 
26 sep 8.45 RCZ JO8-2 FC Zaandam JO8-1 4 - 8 
26 sep 8.45 RCZ MO15-2 SVIJ MO15-1 0 - 9 
26 sep 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 WSV 30 Allstars 3 9 - 5 
26 sep 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 RCZ JO7 - Mini Racers 3 5 - 5 
26 sep 9.30 Jong Hercules JO15-1G RCZ JO15-1 5 - 2 
26 sep 9.30 FC Zaandam JO11-1 RCZ JO11-2 11 - 3 
26 sep 9.45 Foresters (de) MO13-2 RCZ MO13-2 6 - 2 
26 sep 10.00 HBOK JO16-1 RCZ JO16-2 5 - 0 
26 sep 10.15 BFC JO10-6 RCZ JO10-3 0 - 14 
26 sep 10.30 IVV JO12-3 RCZ JO12-2 4 - 12 
26 sep 10.30 RCZ JO10-2 Hercules JO10-2 8 - 6 
26 sep 10.30 RCZ JO12-1 Zaanlandia JO12-2 9 - 0 
26 sep 10.30 RCZ JO10-4G Blauw Wit (W) JO10-1 4 - 11 
26 sep 10.30 RCZ JO13-2 Dijk De asv JO13-4 6 - 3 
26 sep 10.30 RCZ MO13-1 ZCFC MO13-1 11 - 1 
26 sep 11.00 KFC JO9-5 RCZ JO9-1 5 - 9 
26 sep 12.00 EVC MO17-1 RCZ MO17-2 0 - 3 
26 sep 12.15 ODIN 59 6 PSZ 2 2 - 0 
26 sep 12.15 KFC JO10-2 RCZ JO10-1 8 - 7 
26 sep 12.30 RCZ MO17-1 WSV 1930 MO17-1 1 - 2 
26 sep 12.30 RCZ JO13-1 AFC IJburg JO13-4 1 - 1 
26 sep 12.30 Diemen sv. JO14-2 RCZ JO14-2 0 - 1 
26 sep 12.30 RCZ JO18-2 IVV JO18-2 1 - 3 
26 sep 14.00 FC Amsterdam JO14-2 RCZ JO14-1 2 - 0 
26 sep 14.30 RCZ JO16-1 VVC fc JO16-2 4 - 2 
26 sep 14.30 TOB Rksv 35+1 PSZ 35+1 8 - 1 
26 sep 14.30 SDZ MO15-2 RCZ MO15-1 0 - 10 
26 sep 14.30 RCZ 1 De Wherevogels 2 - 2 
26 sep 14.30 RCZ 35+1 DWS afc 35+1 4 - 4 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub Uitslag 

UITSLAGEN 
AFGELOPEN WEEK 
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26 sep 14.30 AGB 45+1 RCZ 45+1 2 - 3 
26 sep 15.00 Hercules Zaandam sc 2 RCZ 2 7 - 0 
26 sep 16.30 RCZ 35+2 Blauw Wit (W) 35+1 5 - 3 
26 sep 16.30 RCZ JO18-1 MOC JO18-1 1 - 7 
27 sep 11.30 Ankaraspor FC 2 (zon) RCZ 2 (zon) 3 - 3 
27 sep 12.00 SDOB 3 (zon) RCZ 3 (zon) 3 - 3 
27 sep 12.00 OFC 3 (zon) RCZ 4 (zon) 4 - 0 
27 sep 14.00 Knollendam (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 2 
 
 

 
Voorlopig geen dwergentraining 
In verband met de nieuwe aangescherpte maatregelen 
van het kabinet die stellen dat er geen toeschouwers bij 
wedstrijden en trainingen mogen zijn, kan de 
dwergentraining helaas, in ieder geval tot en met 20 
oktober, niet doorgaan. We kunnen dit helaas 
organisatorisch niet regelen, aangezien de spelertjes nog 
te jong zijn om zonder aanwezigheid van de ouders te 
trainen. We hopen dat we jullie snel weer mogen 
verwelkomen en houden jullie uiteraard op de hoogte. 
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2 okt 19.00 RCZ JO17-1 (zaal) Volendam (rkav) JO17-3 (zaal) co 
3 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 3 Kadoelen sv Welpen 3 vr 
3 okt 8.45 RCZ JO16-2 ADO '20 JO16-2 co 
3 okt 8.45 RCZ JO12-2 SDW JO12-4 co 
3 okt 8.45 RCZ JO10-1 Hercules Zaandam sc JO10-1 co 
3 okt 8.45 RCZ JO10-3 IVV JO10-3 co 
3 okt 8.45 RCZ JO9-1 SVA JO9-3 co 
3 okt 8.45 RCZ JO8-1 HBOK JO8-1 co 
3 okt 10.30 RCZ JO15-1 DIOS sv. JO15-2 co 
3 okt 10.30 RCZ JO14-2 WSV 1930 JO14-3 co 
3 okt 10.30 RCZ JO11-1 Hercules Zaandam sc JO11-1 co 
3 okt 10.30 RCZ MO13-2 HSV MO13-1 co 
3 okt 12.30 RCZ JO18-1 KGB JO18-1 co 
3 okt 12.30 RCZ MO17-2 Purmerend MO17-2 co 
3 okt 12.30 RCZ MO15-1 AFC IJburg MO15-4 co 
3 okt 14.30 PSZ 35+1 OFC 35+2 co 
3 okt 14.30 RCZ 45+1 Meteoor De sv. 45+1 co 
3 okt 14.30 PSZ 2 De Wherevogels 2 co 
3 okt 16.30 RCZ 2 Zaandijk 4 co 
4 okt 10.00 RCZ 4 (zon) FC Zaandam 3 (zon) co 
4 okt 11.30 RCZ 2 (zon) Ilpendam 2 (zon) co 
4 okt 12.00 RCZ 3 (zon) Oosthuizen 3 (zon) co 
4 okt 14.00 RCZ 1 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad (zon) co 
4 okt 14.00 RCZ 5 (zon) KFC 5 (zon) co 

 
 
 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub  

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 
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Datum Tijd  Thuisclub Uitclub  
3 okt 8.30 Kadoelen sv Welpen 1 RCZ JO7 - Mini Racers 1 vr 
3 okt 8.30 Kadoelen sv. JO13-1 RCZ JO13-2 co 
3 okt 8.30 OFC JO10-2 RCZ JO10-4G co 
3 okt 9.00 TOB Rksv JO12-1 RCZ JO12-1 co 
3 okt 9.30 Hercules Zaandam sc Lions RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
3 okt 10.00 BVV '31 JO14-1 RCZ JO14-1 co 
3 okt 10.00 Monnickendam JO13-1 RCZ JO13-1 co 
3 okt 10.45 ODIN 59 JO10-3 RCZ JO10-2 co 
3 okt 10.45 Zaanlandia JO9-3 RCZ JO9-2 co 
3 okt 11.00 Assendelft JO16-1 RCZ JO16-1 co 
3 okt 11.00 Hercules Zaandam sc JO11-2 RCZ JO11-2 co 
3 okt 11.00 Sloterdijk avv. MO13-1 RCZ MO13-1 co 
3 okt 12.00 Sporting Krommenie MO15-1 RCZ MO15-2 co 
3 okt 13.30 ST Kaagvogels JO18-1 RCZ JO18-2 co 
3 okt 14.30 Fortuna Wormerveer sv RCZ 1 co 
3 okt 14.30 Meteoor De sv. 35+1 RCZ 35+1 co 
3 okt 14.30 ASC De Volewijckers 35+1 RCZ 35+2 co 
3 okt 14.30 Purmerend MO17-1 RCZ MO17-1 co 
3 okt 14.45 Volendam (rkav) 8 RCZ 3 co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 



Trouwe RCZ familie maakt lange rit 

Remco Steding, speler van de veteranen 1, en Krista 
Steding - van der Wardt reden zondag na een romantisch 
weekendje Valkenburg in één lange ruk door naar 
Knollendam, om het eerste te ondersteunen. Tot hun 
genoegen zagen zij ons vlaggenschip van Knollendam 
winnen.  

Bijzonder is dat Krista al de 4e generatie van de van der 
Wardt familie is, die bij RCZ rondloopt. De familie was sowieso afgelopen zondag volop 
aanwezig, waaronder de 5e generatie: jeugdleden Joey en Tara! 

De overgrootvader van Krista, de heer P. van der Wardt, was in de beginjaren van RCZ, 
bestuurslid en één van de oprichters. Opa Auwel was in de 
veertiger en vijftiger jaren een bekend topschutter op de 
Zaanse velden. Auwel heeft ruim 40 jaar in het RCZ shirt 
gevoetbald en was later ook gewaardeerd lid van de 
dagploeg. De vader van Krista, Peter, valt zowel fysiek als 
verbaal op, als één van de fanatiekste RCZ supporters. Als 
het even kan kijkt hij met zijn vrouw Ada, gewaardeerd 
kantinemedewerker, zaterdag naar schoonzoon Remco en 
zondag naar het 1e. 

Van der Wardt transport is al jarenlang sponsor van de club. 
Eerst deed dat Peter dat met zijn maat Arie Huijsman en 
inmiddels heeft zijn zoon René het stokje overgenomen. 

We hopen dat deze familie en natuurlijk ook de familie 
Huijsman, nog generaties lang op een positieve manier bij 
de Racers betrokken zullen blijven. 

 
	
Pupillen van de week 20-9	
Wat een leuke traditie van deze club om de 
jongste telgen mee te laten doen met het 
eerste. Vol trots en ontzag hebben Brem en 
Jurrian van JO7 Mini racers 2 tussen de grote 
mannen over het veld gerend en traditie 
getrouw RCZ op 1 - 0 voorsprong gezet. Wat 
volgens Jurrian en Brem RCZ vast en zeker ook 
heeft geholpen om de overwinning binnen te 
slepen. Mooie start van deze competitie! 
Bedankt iedereen voor deze gezellige en 
onvergetelijke middag! 
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27 september 2020. 

 

Doe mee en (ver)koop loten! 

De Grote Clubactie is van start gegaan op zaterdag 20 september! Doe ook mee en 
(ve)rkoop loten van de Grote Club Actie 2020 .   

Alle jeugdspelers, hebben afgelopen weken via hun leider of trainer de verkoopboekjes en/of 
verkooplijst ontvangen met instructies. Heb je nog niets ontvangen? Vraag ernaar bij je leider 
of trainer!  

De eerste verkoopboekjes van Juul Thijssen (JO11-2) en Kirolles Zakhary (JO12-1) zijn al 
binnen. Top Juul en Kirolles! 

Ook De Club van Honderd heeft 2 superloten gekocht.  
1 superlot vertegenwoordigt 50 loten met extra kans op het Grote Clubfeest. Wij bedanken 
de Club van Honderd hiervoor!!!  
Nieuw: Grote club actie loten zijn nu ook online bij RCZ te kopen via 
de website van RCZ  : www.rcz.nu 
Wij hopen dat ieder RCZ  lid deze actie ondersteunt en minimaal 5 loten 
(ver)koopt, dat moet toch wel lukken! 
 
 Overige belangrijke info: 

· Extra verkoopboekjes nodig ? mail naar: jeugdevenementen@rcz.nu  via Gea van de Stadt 

· Inleveren verkoopboekjes/lijst ? zodra je klaar bent met de loten verkoop, of je volle boekjes/lijst 
kwijt wilt, kan je die inleveren in de speciale inlever box 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survivalweekend RCZ C1 2009 
Ondanks dat deze jongens elk jaar wel mee draaiden om het kampioenschap, gingen ze 
voor teambuilding en de lol op survivalkamp in de Ardennen. De jongens waren een 
gezellige vriendengroep en trokken naast RCZ ook veel met elkaar op. Het survivalweekend 
stond in het teken van mountainbiken, paintballen en abseilen en fikkies stoken. Alles wat 
van hout was, werd op het kampvuur gegooid. De leiding was blij dat het huisje nog overeind 
stond…. De jongens hadden net de leeftijd dat ze een biertje begonnen te drinken en het 
bier werd gekoeld in een vuilniszak in het riviertje. Er was één uitzondering in het bierverhaal 
en dit was Mitch van Dam, die dronk nog geen biertje, die dronk Wicky aardbei. De 
kampbaas had zijn handen vol aan onze RCZ jeugd. 
  
Een aantal bekende gezichten zijn; Robbie en Tom Koene, Mitch van Dam, Jeffrey en Ruud 
Scheeper, Onze voorzitter  André Punt en zoon Barry Punt, Damian D’Ollyslager,  
Sebastiaan Oostrom, Junior Wiegman.  Herkennen jullie er nog een aantal? 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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 
 
 

Knollendam 1 – RCZ 1  
Uitslag: 0-2 
Ons eerste elftal won dik verdiend van Knollendam. 
Knollendam verdedigde in de 1e helft massaal en RCZ wist ondanks een enorm 
veldoverwicht nog voor weinig gevaar te zorgen. Een knappe actie van Jeremy, eindigde op 
de paal, maar het net werd niet gevonden. Met 0-0 werd gerust. Inmiddels was ook het 
2e elftal de trouwe supportersschare van de Racers komen aanvullen. Deze mannen zorgden 
voor verbale ondersteuning. Top. 
 
De 2e helft ging de bal sneller rond en werd ook Jeremy meer in het spel betrokken 
De Racers werden gevaarlijker en een treffer kom niet uitblijven. 
Het was de fysiek sterke Ramazan, die zich in de doelmond behendig vrijmaakte en voor de 
0-1 zorgde. Knollendam kwam er nu iets meer uit, maar buiten een schot in het zijnet 
kwamen zijn niet. RCZ hield de druk er stevig op een uit een afgeslagen corner schoot 
aanvoerder Cees fraai de 0-2 in de touwen. Komende week tegen Rood Wit (ZTS). Een felle 
en lastige tegenstander, die ook de eerste 2 wedstrijden heeft gewonnen. 
 
 
Miniracers 1 - Zaandijk Poema's 
De wedstrijd van de miniracers en de winnaar is.....RCZ!! 
Vanochtend ging het al het vroeg gelijk sportief aan toe. Het 
team miniracers 2 speelde tegen miniracers 3 en daarmee 
was vandaag iedereen de winnaar. De teams werden 
gehusseld zodat iedere speler de kans kreeg om zijn sterke 
kant te laten zien. De doelpunten konden we amper 
bijhouden, wat een speelplezier! Volgende week is er dan 
weer een echte wedstrijd.  We wensen jullie veel succes! 
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BFC Bussum – RCZ JO10/3  
Het beloofde een goede wedstrijd te worden nadat het team 
JO10/3 zo hard hebben getraind afgelopen woensdag. En ja 
hoor.....ze hebben weer gewonnen met 14:0 tegen BFC. De derde 
overwinning! Het was een geweldige teamprestatie wat smaakt 
naar meer. De ouders waren geïnspireerd door deze prachtige 
teamspirit. Na de wedstrijd werd natuurlijk nog in de kantine het 
succes gevierd met een lekkere warme chocomelk. We zijn trots 
op jullie!!  
	
 
 
KFC J09-5 – J09-1  
Uitslag: 5-9 
Alweer bij KFC voetballen? Ja, het was toch echt zo! Gelukkig was het droog en begon de 
zon ook nog te schijnen. De mannen en dames hadden er weer zin in! 
Antonia begon de eerste helft op doel. Melih kreeg al meteen een mooie kans om te scoren 
maar miste. Maar al snel werd het 0-1 door een eigen doelpunt door KFC, of was het toch 
Chahid die scoorde? Daarna al snel 1-1. Onderschat deze ploeg van KFC niet. Het werd 
vechten voor de bal, bloedspannend! 
 
Er volgden wat kansen voor Melih, Troy en Björn maar KFC was niet slecht in verdedigen. 
Gelukkig stonden er weer veel ouders aan te moedigen. Dat hielp want Troy scoorde 1 -2.  
Mooie kansen voor Chahid en Björn. Helaas, 2 -2! Maarrrrr,  al snel werd het 2-3 door een 
prachtige goal van Björn. Ook Melih scoorde en het werd 2-4.  
De tweede helft; Melih op doel. Er volgden weer wat goals van Chahid, lekker bezig hoor! 
Björn, Troy en James scoorden er ook nog een paar en de eindstand werd 5-9.  
Hieperdepiep hoera, Miguel was jarig, dus er werd getrakteerd op chips en snoepjes. 
Wat een leuk team is dit toch! Bedankt Björn, Miguel, Chahid, James, Troy, Melih, Rio en de 
2 meiden Antonia en Malin, op naar komende zaterdag, thuis tegen SVA! 
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Tweede competitiewedstrijd 19 september 2020 – 12:30 uur 
RCZ MO 17-1 – WSV 30         
Eindstand: 1-2  
 
MUNTJE VALT DE VERKEERDE KANT OP! 

Fenna kon er niet bij zijn, dus de moeders van Megan en Robbin vertegenwoordigden de 
functie als medecoach. Voor aanvang was er wat gedoe over de kleurkeuze van het 
voetbalshirt. Het blijven meiden hè! Hierdoor lag de focus wat minder op de voorbereiding / 
wedstrijd, wat jammer was, want WSV ‘30 is een serieuze tegenstander. Het is altijd ‘net aan’ 
winnen, gelijkspel of net verliezen. Het zijn grote, fysieke, sterke meiden uit de polder. Onze 
meiden hadden daarom ook besloten om 4-4-2 te spelen, om de boel dicht te houden. 
Helaas gaf de nieuwe opstelling onrust binnen het team, omdat deze opstelling nieuw voor 
ze was.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het idee was goed, maar de uitvoering verliep niet optimaal. De middenvelder van WSV ‘30 
had geen ‘vrouwtje’ en kon zo doordenderen, waardoor er gevaarlijke aanvallen van WSV 
‘30 ontstonden. Al gauw konden ze de 0-1 maken. De bal raakte in de kluts en Rana en Lynn 
konden hier niets meer aan doen, de bal rolde zo het doel in. Wat bij ons ook meespeelde 
was dat onze meiden niet fit waren. Brooke is voor 6 weken uitgeschakeld wegens een 
liesblessure, dus die misten we vandaag in de achterhoede. Daarnaast had er één een zeer 
bovenbeen, de ander buikpijn, de ander een blaasontsteking en gedurende de wedstrijd één 
met ademnood, één een zere arm en één met trap tegen de enkel. De dug-out had wel een 
beetje weg van een eerste hulppost en er bleven steeds minder wissels over. 

 
Als invalcoach realiseerde ik me dat er dan toch ook nog een hoop andere dingen bij komen 
kijken, naast het gewoon het coachen van een voetbalpotje. Complimenten voor Mark en 
Fenna die er elke week weer staan. De tweede helft gingen we weer het vertrouwde 4-3-3 
spelen, waardoor ons team wat steviger in haar schoenen stond. Bo, Robbin en Kirsten 
hadden een mooi samenspel. Even later maakte de tegenstander hands, WSV 30 vond dit 
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onterecht, maar Halil, onze scheidsrechter ging niet mee in het commentaar en besloot een 
penalty te geven! Isa mocht de penalty nemen. Als er één geen last heeft van zenuwen is zij 
het wel, want ze scoorde koel de 1-1 in. Knap hoor Isa, zoals jij je kalmte kan bewaren.  
 
Wie ook zeker genoemd mag worden is Esmé, wat stond zij goed te voetballen. Ze speelt op 
de half plekken en je kunt wel zien dat zij regelmatig met jongens buiten aan het voetballen 
is. Zie ook deze foto, de bal komt er aan, maar Esmé is zich nog gewoon bewust van de 
camera en steekt een duimpje op J om vervolgens weer in het voetbalgeweld te duiken.  
 
De spits van WSV 30 was levensgevaarlijk en zowel Megan en Krista hadden hun handen 
vol aan deze meid. WSV bleef maar aanvallen…..En toen hadden ze een mooi schot die 
hoog in het net belandde 1-2. Iedereen had het uiterste gegeven. Coach Mark stuurde nog 
een appje om de meiden een oppeppertje te geven: “Jammer meiden, weer keihard geknokt. 
Het muntje valt iedere keer de verkeerde kant op. Blijven trainen en dan gaan we zeker 
winnen”. Lieve woorden! De eerste klasse is voor onze meiden een ‘voetbalschool’, ze gaan 
hier zeker wat van opsteken. Ook al is het verlies voor nu gewoon even balen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de rust altijd een bak 
met verse fruit en groente van 
de oma van Isa! 

Vaste supporters van de MO 
17! 
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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. 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 8, 29 september 20. 

 

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

