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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  

Hoofd Jeugdopleidingen Milco Leiding 06-25543698 HJO@rcz.nu 

Technisch coördinator meisjes René Middelkoop  06-37354661 TC-meisjes@rcz.nu  

Coördinator JO11 – 12 - 14 Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo11-12-14@rcz.nu  

Coördinator JO7 – 8 – 9-10 Frank Meijn 06-52781902  Coordinator-jo7-8-9-10@rcz.nu  

Coördinator Meisjes  Denise Aafjes  06-52402595 Coordinator-meisjes@rcz.nu  

Coördinator Dwergen Fenna Punt 06-39125064 Dwergen-coordinator@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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Wedstrijduitslagen 
3 nov 19:00 Kadoelen sv. MO15-2 RCZ MO15-2 1 - 0 
6 nov 8:45 RCZ JO12-2 TOB Rksv JO12-2 15 - 1 
6 nov 8:45 RCZ JO14-2 Volendam (rkav) JO14-4 4 - 4 
6 nov 8:45 RCZ JO12-3 Purmerend JO12-4 4 - 3 
6 nov 9:45 Foresters (de) MO13-1 RCZ MO13-1 3 - 1 
6 nov 9:45 Blauw Wit (W) JO17-1 RCZ JO17-2 2 - 8 
6 nov 10:30 RCZ MO15-1 Vitesse 22 MO15-1 6 - 1 
6 nov 10:30 RCZ JO15-1 ODIN 59 JO15-3 3 - 3 
6 nov 10:30 IVV JO11-4 RCZ JO11-3 2 - 2 
6 nov 10:30 Sp. Krommenie JO11-2 RCZ JO11-2 4 - 3 
6 nov 10:30 RCZ JO11-1 Purmersteijn JO11-2 0 - 2 
6 nov 10:45 Zaanlandia JO15-1 RCZ JO15-2 0 - 5 
6 nov 12:00 FC Uitgeest JO12-2 RCZ JO12-1 1 - 3 
6 nov 12:30 RCZ 2 Zaandijk 4 6 - 0 
6 nov 12:30 RCZ MO17-1 HaarlemKennemerland MO17 0 - 2 
6 nov 12:30 ZCFC JO14-1 RCZ JO14-3 10 - 2 
6 nov 13:00 Jisp 2 RCZ 4 8 - 2 
6 nov 14:00 Ilpendam JO19-2 RCZ JO19-2 3 - 2 
6 nov 14:30 Meteoor De sv. 1 RCZ 1 4 - 5 
6 nov 14:30 RCZ 45+1 Kadoelen sv. 45+1 4 - 3 
6 nov 14:30 RCZ 3 DZS 5 2 - 3 
6 nov 14:30 Vitesse 22 MO15-2 RCZ MO15-2 1 - 0 
6 nov 14:30 RCZ 5 Fortuna Wormerveer sv 3 1 - 6 
6 nov 16:30 Vrone 35+1 RCZ 35+2 1 - 2 
6 nov 16:30 RCZ JO19-1 RCH JO19-1 5 - 1 
7 nov 9:30 KFC 4 (zon) RCZ 5 (zon) 4 - 2 
7 nov 12:00 FC Uitgeest VR2 (zon) RCZ VR1 (zon) 3 - 2 
7 nov 12:00 RCZ 4 (zon) SDOB 2 (zon) 1 - 4 
7 nov 14:00 Onze Gezellen 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 0 
7 nov 14:00 WSV 1930 6 (zon) RCZ 3 (zon) 4 - 0 
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13 nov 8:45 RCZ JO14-3 DRC JO14-3 co 
13 nov 8:45 RCZ JO11-2 Koninklijke HFC JO11-7 co 
13 nov 8:45 RCZ JO9-1 SVA JO9-3 co 
13 nov 8:45 RCZ JO8-2 Purmerend JO8-5 co 
13 nov 8:45 RCZ JO8-3 Hercules sc JO8-3 co 
13 nov 8:45 RCZ MO13-1 Jong Holland MO13-1 co 
13 nov 10:30 RCZ JO14-1 EVC JO14-1 co 
13 nov 10:30 RCZ JO12-1 SVA JO12-2 co 
13 nov 10:30 RCZ JO11-3 Saenden JO11-1 co 
13 nov 10:30 RCZ JO10-2 Dijk De asv JO10-7 co 
13 nov 10:30 RCZ JO10-3 De Volewijckers JO10-5 co 
13 nov 10:30 RCZ JO9-3 WSV 1930 JO9-2 co 
13 nov 12:30 RCZ JO17-2 EVC JO17-2 co 
13 nov 12:30 RCZ JO15-2 Purmerland JO15-2 co 
13 nov 14:30 RCZ 35+2 Wieringermeer 35+1 co 
13 nov 14:30 RCZ JO19-2 KFC JO19-3 co 
 

 
 
 
 

 
13 nov 8:30 KFC JO10-3 RCZ JO10-1 co 
13 nov 8:30 WSV 1930 JO8-3 RCZ JO8-4JM co 
13 nov 9:00 ZCFC Oranje Leeuwen 1 Mini Racers 2 vr 
13 nov 9:30 Fortuna Wormerveer sv City Mini Racers 1 vr 
13 nov 9:30 Almere FC MO19-1 RCZ MO19-1 co 
13 nov 9:30 Assendelft MO17-1 RCZ MO17-1 co 
13 nov 9:30 Purmerland MO15-1 RCZ MO15-1 be 
13 nov 9:45 SDZ JO9-7 RCZ JO9-2 co 
13 nov 10:00 ASC De Volewijckers JO12-3 RCZ JO12-3 co 
13 nov 11:00 Meteoor De sv. JO12-2 RCZ JO12-2 co 
13 nov 11:00 Assendelft JO8-1 RCZ JO8-1 co 
13 nov 11:00 Assendelft MO15-1 RCZ MO15-2 co 
13 nov 11:30 Westfriezen JO11-1 RCZ JO11-1 co 
13 nov 12:00 DRC JO14-2 RCZ JO14-2 co 
13 nov 14:30 Vitesse 22 JO15-1 RCZ JO15-1 co 
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13 nov 15:00 DEM (RKVV) JO19-2 RCZ JO19-1 co 
13 nov 17:00 Waterwijk asc JO17-2 RCZ JO17-1 co 
 
Activiteitenkalender 
zaterdag 20 november 2021 RCZ 100 jaar - Supermegabingo 
woensdag 24 november 2021 Sinterklaasfeest 
zaterdag 11&18 december 202    RCZ 100 jaar - Klaverjastoernooi 
zondag 19 december 2021 Sylvesterloop (datum onder voorbehoud, of op 2 

januari) 
vrijdag 7 januari 2022           FIFA toernooi 
zaterdag 8 januari 2021  Lady Racer toernooi 
zaterdag 15 en 22 januari 2022 RCZ 100 jaar – Klaverjastoernooi (vervolg) 
zaterdag 5 februari 2022           RCZ 100 jaar - Playbackshow 
zaterdag 19 maart 2022  RCZ 100 jaar - Feestavond   
zaterdag 23 april 2022  RCZ 100 jaar - Supermegabingo 
donderdag 26 mei 2022  Night of the Racers & 100% Fun 
vr - zondag 27-29 mei 2022 RCZ Ella Arendse jeugdtoernooi 
zaterdag 11 juni 2022  Zaansprint/ Freek Groot toernooi 
zaterdag 18 juni 2022  Sluiting jubileumjaar: Ouder-kindtoernooi,          
………    seniorenmixtoernooi, bbq 
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Kantineplanning  
Dinsdag 9 november     
17.00-Einde Ada & Mireille   
      
Woensdag 10 november    
16.00-19.00 Jan Vinke    
19.00-21.45 Denise    
      
Donderdag 11 november    
18.30-Einde Esther    
21.00-23.30     
      
Zaterdag 13 november     
08.00-13.00 Arnaud + vaste medewerker  
08.15-10.30 Ouder JO9-3 + Ouder JO10-2 + Ouder JO12-1 
10.30-13.00 Ouder JO11-2 + Ouder MO13-1 + Ouder JO14-3 
12.00-14.30 Ouder 14-1 + Ouder JO19-2  
13.00-einde Gré + Donny     
14.00-16.30 Ouder JO15-2   
16.30-19.00 Speler RCZ 35+2    
      
Maandag 15 november    
17.00-18.00 Natascha    
18.00-19.00 Inge    
19.00-21.45 Denise    
      
Dinsdag 16 november     
17.00-Einde Ada & Mireille  

 

      
Woensdag 17 november    
16.00-19.00 Jan Vinke    
19.00-21.45 Denise    
      
Donderdag 18 november    
18.30-Einde     
21.00-23.30 Dani + Peter   
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Sinterklaasfeest 2021 
RCZ Sinterklaasfeest 2021 voor RCZ dwergen, JO7, JO8 en JO9 
 
Op Woensdagmiddag 24 November brengt Sinterklaas een bezoekje aan de 
kantinevan onze voetbalclub RCZ. We nodigen hierbij alle RCZ Dwergen,  
 mini's/JO7,JO8 en JO9 uit om bij dit geweldige Sinterklaasfeest aanwezig te zijn. 
 
Let op: Op deze woensdag is er geen training voor deze groepen. 
Aandachtspunt: Heb je corona klachten? Blijf dan thuis! 
 
Programma woensdag 24 November RCZ Sinterklaasfeest.    
16.30 uur            Zaal open, ouders brengen hun kind, jas van kind mee 

       nemen! 
 
16.45 uur             Begint de Activiteit, graag een trainingspak en gympen 

       aan doen (geen voetbalschoenen). 
 
17.30 uur             Eten met de kinderen. 
 
18.00 uur             Bezoek van Sinterklaas 
 
 
18.45 uur            Ophalen kinderen door ouders, ouders blijven buiten 

totdat er een seintje gegeven wordt dat de ouders naar binnen     
kunnen komen. 

 
Deelname aan het Sinterklaasfeest is gratis voor de dwergen, mini's, JO8 en 
JO9 van RCZ. 
 
Belangrijk: kinderen moeten wel alleen kunnen zijn tijdens het feest!! Er is 
voldoende RCZ begeleiding aanwezig om de kinderen op te vangen en te 
begeleiden. Het is niet de bedoeling dat ouders bij dit feest aanwezig zijn. 
 
 
Meld je nu hier aan: https://www.rcz.nu/1203/informatie-en-aanmelden/ 
 
Opgeven vooraf is nodig om te zorgen dat 
Sinterklaas voldoende cadeaus bij 
zich heeft! Aanmelden kan tot 22 november! 
Als je jezelf per e-mail hebt aangemeld dan zien 
we je graag op 
woensdagmiddag 24 november om 16.30 
uur.  
 
Het sinterklaasfeest wordt mogelijk gemaakt 
door de opbrengst van de Grote 
Clubactie. 
 
 
Namens de Jeugd activiteitencommissie van RC 
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Grote clubactie 
 
Beste Racers, teamleiders en coaches,   
Wij zijn trots om te kunnen zeggen dat er al 1890 loten zijn verkocht de afgelopen 
weken.  Wij gaat tot 23 november loten verkopen voor de Grote Clubactie!  
De kinderen kunnen mooie prijzen winnen.  
Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar 
de jeugdactiviteiten! DUS LEVER JE BOEKJE MET MINSTENS 5 VERKOCHTE 
LOTEN NU IN.  
 
De tussenstand laat zien dat het bij de Best verkopende lotenverkopers heel 
spannend is.  We hebben een top 10 groep met verkopers:   

 
Positie Naam Aantal loten 

1 Kirollos Zakhary (JO14-2) 166 
2 Melvin Brouwer (JO7-2) 149 
3 Maceo Pattiapon (JO9-2) 121 
4 Nikki Heck (JO10-2) 121 
5 Lenz Lok (JO14-2) 80 
6 Luc Hopstaken (JO11-2) 71 
7 Cas Hopstaken (JO11-2) 59 
8 Maxim de Boer (JO11-2) 47 
9 Robin van der Valk (JO14-3) 40 
10 Siem Coppoolse (JO12-1) 40 
 
Volgende week komt er een tussenstand van de ingeleverde boekjes per team.  
Succes met verkoop! 
 
Namens de jeugdactiviteiten,  
 
Gea van de Stadt. 
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Wedstrijdverslagen  
 
Weer onnodig puntenverlies RCZ 
7 november  2021 

 
 
Afgelopen zondag ging RCZ weer richting Haarlem voor een nieuwe 
competitiewedstrijd, ditmaal tegen Onze Gezellen. Na twee doelpuntrijke 
gelijkspellen (3-3) op rij, moest er er gewonnen worden om toch in het spoor van 
koploper Westzaan te blijven.  
  
Wat de ploeg van Harry Volkers ook probeerden tegen Onze Gezellen, de bal wilde 
er gewoon niet in. Zelfs een penalty was niet besteed aan de bezoekers, waardoor 
RCZ uiteindelijk op een teleurstellende 0-0 bleef steken. Net als tegen DSS vorige 
week was dit puntenverlies onverdiend en onnodig. Gelukkig (en tegelijkertijd ook 
zuur) voor RCZ, verspelen, op Westzaan na, alle ploegen veel punten, waardoor de 
ploeg blijft meedoen om de bovenste plaatsen. De ploeg heeft zelfs nog steeds een 
kleine kans op de 1e periode titel.    
   
Komende week zijn er geen wedstrijden in de 4e klasse D en de week erna spelen 
de Racers de derby tegen het onvoorspelbare Rood Wit Zaanstad. Deze ploeg heeft 
10 punten uit 6 wedstrijden en behoort daarmee ook tot de grote groep 
subtoppers.     
 
Door voetbalvaria  
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Vrone 35+1 – RCZ 35+ 2 
Na een slechte start van de competitie (thuis tegen de zwaluwen 1-8 red.) Heeft het 
tweede veteranen elftal van Racing club Zaandam de schwung er in zitten. Met veel 
pech werd er uit bij Fortuna Wormerveer nog net aan met 2-1 verloren maar na twee 
overwinningen op rij (2-4 en 5-2 tegen respectievelijk Tob 35+4 en Tob 35+5 red.) is 
de weg omhoog ingezet. 
 
Zaterdag 6 November stond de lastig en verre uitwedstrijd tegen het eerste elftal van 
Vrone op het programma. Met negen punten uit vier wedstrijden voor de mannen uit 
Sint Pancras, leek het een lastige middag te worden voor de gehavende Racers. Half 
5 vinden ze dan ook nog eens een lastig tijdstip. Elke minuut dat er na half drie 
gestart wordt gaat namelijk van de bier tijd af. 
Niet te min begonnen de mannen van het Jagersveld vol goede moed aan de 
wedstrijd. In het begin was het goed te merken dat de Zaanse ploeg veel personele 
problemen had. Een aantal spelers stond voor hun op onbekend terrein in het veld. 
Er mocht van geluk gesproken worden dat de thuisploeg niet gebruik wist te maken 
van het verschil in snelheid aan de kant van het RCZ doel en de wind, die in de 
eerste helft als een twaalfde man in de rug blies van het elftal uit Sint Pancras.  
Halverwege de eerste helft wist een speler van Vrone dan toch aan de aandacht te 
ontsnappen van de defensie van RCZ. Uit een hoekschop liet hij, met het hoofd, de 
Vlaamse Reus in het doel kansloos. 1-0. De Racers lieten hierop niet het koppie 
hangen en op wilskracht van de verdedigers en een aantal reddingen van de keeper, 
wisten ze de schade te beperken tot één doelpunt.  
Aan de andere kant kwam de Zaanse ploeg een aantal keer gevaarlijk dichtbij de 
gelijkmaker. Kort na de openingstreffer hoorde de scheidsrechter wel twee 
voetbalschoenen op elkaar komen, maar op het, met kunstlicht, half donkere veld 
durfde hij niet de beslissing te nemen. Bij gebrek aan een VAR, werd hier De Racers 
een zuivere strafschop ontnomen. 
 
De grootste kans voor de ploeg uit De Zaanstreek kwam vlak voor rust. Met een leep 
balletje mikte Gilson, die sowieso de hele middag al op de brommer leek, de bal op 
het houtwerk. Toen de bal terug kwam van de lat wisten Smit en Antonio uit een 
scrimmage net niet te scoren. De kopbal van laatstgenoemde miste net voldoende 
kracht om de doelman van Vrone te verschalken. 
In de rust werden er een paar omzettingen gedaan wat resulteerde in een invalbeurt 
voor onder andere een nieuwe aanwinst. De vanuit Londen overgekomen speler 
mocht zijn opwachting maken in de spits. Tegenover de journalisten zou hij later 
laten blijken dat hij trots was op zijn oude ploeg, die van de mannen van Anfield road 
hadden gewonnen in hetzelfde weekend. Zelf wilde hij zich bewijzen bij zijn nieuwe 
ploeg en bijna had hij zich nog onsterfelijk gemaakt. Pool had tien minuten na rust 
met een bekeken afstand schot, waar Schöne jaloers op zou zijn, voor de 
gelijkmaker aangetekend. Een kwartier later leek de van West Ham overgekomen 
Stefan voor de voorsprong te zorgen, maar helaas kreeg hij de bal niet tegen de 
touwen.  
 
De Racers gingen hierna nadrukkelijk opzoek naar alsnog de bevrijdende 1-2. Dit 
keer zelf gesteund door de wind in de rug, stapelde de kansen zich op. Een aantal 
keer was de ploeg zelfs dichtbij met verre afstandsschoten, van net over de 
middellijn. Onder meer Remco en Maas namen het doel van de tegenstander van ver 
onder vuur. Tien minuten voor tijd werd Eddy gelanceerd op de rechter flank. Met 
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een uiterst krachtsinspanning kwam hij tot bij de achterlijn, waarna hij de bal laag 
voor het doel trok. De bal viel voor de voeten van Smit en die aarzelde geen 
moment. 1-2. 
 
Vervolgens kwamen er nog kansen over en weer. De Vlaamse Reus nam twee keer 
geen risico en joeg, de bal over de zijlijn. De uitstekend optredende assistent 
scheidsrechter, vlagde (Met samengeknepen ogen. Het was af en toe echt niet te 
zien in het donker red.), de ploeg van Vrone een aantal keer in een doelrijke kans 1 
op 1 met de keeper, terug. 
 
De grootste kans was nog voor RCZ, maar waarschijnlijk door een aansteker op het 
veld (Het kan de beste overkomen, aldus Cyriel Dessers red.) schoot Pool de bal 
hard over de achterlijn.  
Na het laatste fluitsignaal, van de voor de rest uitstekend fluitende scheidsrechter, 
keerde de ploeg uit Zaandam opgelucht naar de kleedkamer. Daar aangekomen 
begon meteen de derde helft alvorens de ploeg terug zou keren naar Het Jagersveld 
met drie punten in de pocket.  
 
J. Messi. 
 
R.c.z. mo15 1 - Vitesse 22 mo15 1 
Zaterdag 6 november  
 
Vandaag weer een thuiswedstrijd dus even geen lange rit voor de boeg. Vandaag 
treffen we de koploper vitesse 22 en dat is best wel spannend voor de meiden. We 
staan 5e op het moment maar wel 2 tot 3 wedstrijden minder gespeeld. Helaas zitten 
we krap met de meiden. Anne kan helaas een hele tijd niet spelen vanwege een 
pittige blessure en 2 meiden zijn niet fit. Gelukkig hebben we 2 toppertjes die ons 
willen helpen. We spreken de meiden aan op hun goede inzet van afgelopen week 
en we willen een goede warming-up zien. We zien de tegenstander al op het veld 
staan en de meiden zijn best onder de indruk. Grote meiden en ook zij beginnen 
goed aan hun warming-up.  
 
De wedstrijd begint en we zien dat r.c.z. er gelijk vol voor gaat. Het is vrij druk langs 
de lijn en dat verdienen die meiden ook echt! Er wordt weer goed over getikt en het 
publiek wordt getrakteerd op hele mooie combinaties. De achterhoede staat weer 
goed en vanuit daar wordt er opgebouwd naar voren. De bal komt bij Isana, die 
netjes meeloopt vanuit de achterhoede en schiet van 25 meter op doel. Ze raakt hem 
zo, dat de bal draait en via binnenkant paal kwam hij in het doel! Wauw Isana, wat 
een goal! 1-0 en wat zijn die meiden blij. R.c.z. krijgt vleugels en gaat direct weer in 
de aanval. Elif heeft de bal en geeft de bal hoog en strak voor. Daar komt Lizz en die 
haalt de bal uit de lucht en schiet hem zo over de keeper heen 2-0. De meiden zijn 
zo ontzettend goed aan het spelen en het wordt alleen maar beter. Juul heeft de bal 
en die passt de bal super op Gaby, die hem meegeeft aan Elif. Elif gaat er vandoor 
en schiet hem prachtig op doel maar helaas staat daar de keeper. Vitesse heeft de 
bal maar r.c.z. heeft al snel weer een aanval in petto. Weer gaat Juul er met de bal 
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vandoor en geeft de bal mee met Gaby, die direct verlengt naar Khetam. Ze schiet 
op doel maar de keeper blokt de bal. Er ontstaat een soort van flipperkast effect 
maar daar staat Lizz ineens in de weg en schiet de 3-0 binnen. Vitesse probeert nog 
wat maar Nova is daar en speelt het keurig uit. Samen met Isana en Firdaous komt 
de bal weer richting de voorhoede. Lizz ontvangt de bal en passt hem op Khetam. 
Khetam schiet de bal snoeihard in de kruising 4-0. Weer een aanval aan de 
rechterkant. Nu heeft Aaliyah de bal en passeert 2 man en gaat super snel langs de 
zijkant richting het doel van Vitesse 22. Ze geeft een prima pass op Khetam, die hem 
direct speelt op Lizz, maar helaas.  
 
Goed gedaan meiden. De combinaties zijn echt om te smullen! Vitesse 22 is in 
balbezit en doordat de meiden niet goed aansluiten kan Vitesse 22 doorbreken en 
met een afstandschot belandt de bal in ons doel 4-1. Kom op meiden....we gaan er 
weer voor!  
 
De tweede helft begint wat moeizaam en r.c.z. moet weer even zoeken. Gelukkig 
herpakken ze zich snel en wordt er weer goed naar elkaar gekeken. Elif heeft de bal 
en gaat als een speer langs die rechterkant en geeft de bal zo mooi voor op Lizz. 
Helaas kan ze hem net niet raken. Jammer meiden! Lizz staat klaar voor de corner 
en bereikt Gaby, die hem schitterend in de kruising knalt 5-1. Gaby is op dreef want 
meteen heeft zij de bal weer en gaat solo even de hele achterhoede van vitesse 22 
voorbij en schiet zo de 6-1 binnen. Er volgen hierna nog een paar kansen maar  
helaas zonder doelpunt. Juul weet met een draai 2 man voorbij te gaan en geeft een 
schitterende dieptepass op Khetam, die nu vanaf de middellijn in haar eentje naar 
het doel kan lopen. Helaas is het dan toch de spanning en de bal belandt in de 
handen van de keeper en niet in de hoek. Alle meiden hebben vandaag alles 
gegeven en wat werd er goed gespeeld door deze toppers. Bo, Nova, Anouk, 
Firdaous, Aaliyah, Juul, Sem, Rona, Luuke, Elif, Gaby, Lizz, Lin, Isana, Elif wat 
hebben jullie ALLEMAAL een super wedstrijd gespeeld. Jullie hebben het samen als 
team gedaan. De combinaties waren goed en de doelpunten waren schitterend. Wij 
zijn trots!!! Volgende week een bekerwedstrijd en daarna weer knallen in de 
competitie  
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