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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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Coronaregels  

Vanaf zaterdag 13 november geldt:  

Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen gelukkig blijven voetballen, dit 
verandert niet. Dit is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de 
gezondheid en weerstand. 

• De trainingen en wedstrijden gaan dus gewoon door 
• Publiek is helaas niet toegestaan. Hierbij geldt een uitzondering voor alle 

personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden en trainingen, 
zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, vrijwilligers en strikt 
noodzakelijke rij-ouders 

• In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht. 
• Vaste zitplaatsen zijn verplicht in de kantine 
• Afhalen van eten/drinken mag zonder zonder CTB, maar wel met een 

mondkapje 
• De kantine moet om uiterlijk 20.00u sluiten. 

Dus: 

• Geen ouders/toeschouwers op het complex bij trainingen/onderlinge 
wedstrijden 

• Ouders brengen/halen kinderen tot voor de deur van de kantine 
• De kantine is vanaf 20.00u dicht 
• 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 
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Wedstrijduitslagen 
20 nov 8:45 RCZ MO15-2 SVA MO15-1 1 - 5 
20 nov 8:45 RCZ JO12-1 Fortuna sv JO12-2 13 - 0 
20 nov 8:45 RCZ MO13-1 Koninklijke HFC MO13-3 3 - 3 
20 nov 9:00 HBOK JO14-1 RCZ JO14-3 10 - 0 
20 nov 9:00 Zaandijk JO12-3 RCZ JO12-3 6 - 6 
20 nov 10:00 RCZ JO11-1 Rijp (de) JO11-1 3 - 1 
20 nov 10:15 Meervogels 31 JO11-1 RCZ JO11-2 3 - 5 
20 nov 10:30 RCZ MO17-1 DEM (RKVV) MO17-2 2 - 2 
20 nov 10:30 RCZ JO15-1 Hoofddorp s.v. JO15-4 4 - 1 
20 nov 10:30 Zaandijk JO11-1 RCZ JO11-3 3 - 3 
20 nov 11:15 Hercules Zaandam sc JO14-1 RCZ JO14-1 5 - 0 
20 nov 11:30 SDOB MO15-1 RCZ MO15-1 0 - 12 
20 nov 11:45 RCZ JO14-2 KFC JO14-2 1 - 1 
20 nov 12:00 Ilpendam 3 RCZ 3 5 - 2 
20 nov 12:30 RCZ JO12-2 Always Forward JO12-5 3 - 2 
20 nov 13:15 SVA JO15-4 RCZ JO15-2 5 - 2 
20 nov 13:30 RCZ 35+1 De Volewijckers 35+2 4 - 1 
20 nov 14:30 RCZ 1 ASC De Volewijckers 1 1 - 6 
20 nov 14:30 RCZ JO17-1 Volendam (rkav) JO17-2 4 - 0 
20 nov 14:40 DRC 45+1 RCZ 45+1 3 - 1 
20 nov 15:30 RCZ 4 Zaandijk 3 2 - 3 
20 nov 15:30 KFC JO17-4 RCZ JO17-2 3 - 3 
20 nov 16:30 RCZ 35+2 ZOB 35+2 4 - 4 
20 nov 16:30 RCZ 5 Westzaan 4 4 - 4 
20 nov 16:30 GeuzenMiddenmeer JO19-1 RCZ JO19-2 2 - 4 
21 nov 10:00 RCZ 5 (zon) Westfriezen 7 (zon) 1 - 4 
21 nov 11:30 RCZ 2 (zon) WSV 1930 2 (zon) 2 - 8 
21 nov 12:00 RCZ VR1 (zon) Schoten vv. VR1 (zon) 9 - 2 
21 nov 12:00 RCZ 4 (zon) De Wherevogels 3 (zon) 1 - 3 
21 nov 14:00 RCZ 1 (zon) Rood-Wit Zaanstad 1  2 - 0 
21 nov 14:00 RCZ 3 (zon) Purmersteijn 3 (zon) 4 - 4 
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27 nov 8:45 RCZ JO15-2 OFC JO15-2 co 
27 nov 8:45 RCZ JO11-2 IJmuiden vv. JO11-1 co 
27 nov 8:45 RCZ JO10-2 OSV JO10-2 co 
27 nov 8:45 RCZ JO9-3 SDOB JO9-2 co 
27 nov 8:45 RCZ JO8-4JM Zaanlandia JO8-2 co 
27 nov 10:30 RCZ JO14-1 ZOB JO14-1 co 
27 nov 10:30 RCZ JO12-3 SVA JO12-4 co 
27 nov 10:30 RCZ JO11-3 FC Uitgeest JO11-5 co 
27 nov 10:30 RCZ JO9-1 Assendelft JO9-1 co 
27 nov 10:30 RCZ JO8-1 WSV 1930 JO8-2 co 
27 nov 12:00 RCZ JO14-3 Purmerland JO14-1 co 
27 nov 12:30 RCZ JO17-1 Hercules sc JO17-1 co 
27 nov 12:30 RCZ MO15-1 IJmuiden vv. MO15-1 co 
27 nov 14:00 RCZ 45+1 ASC De Volewijckers 45+1 co 
27 nov 14:30 RCZ 2 Vlug en Vaardig cvv. 4 co 
27 nov 14:30 RCZ JO19-2 Zaanlandia JO19-1 co 
27 nov 16:00 RCZ 3 Kwadijk 3 co 
 

 
 
 
 

 
27 nov 8:30 Kadoelen sv Welpen 1 Mini Racers 1 vr 
27 nov 8:30 ODIN 59 JO12-1 RCZ JO12-1 co 
27 nov 8:30 ODIN 59 JO10-8 RCZ JO10-3 co 
27 nov 8:30 Purmersteijn JO8-5 RCZ JO8-3 co 
27 nov 8:45 SDOB Vuurdraken Mini Racers 2 vr 
27 nov 8:45 ZOB JO14-2 RCZ JO14-2 co 
27 nov 8:45 Adelbert st MO13-1 RCZ MO13-1 co 
27 nov 9:00 Sporting Krommenie MO15-1 RCZ MO15-2 co 
27 nov 9:30 Sloterdijk avv. JO10-2 RCZ JO10-1 co 
27 nov 9:30 Hercules Zaandam sc JO9-4 RCZ JO9-2 co 
27 nov 9:30 Hercules Zaandam sc JO8-2 RCZ JO8-2 co 
27 nov 10:30 Volendam (rkav) JO12-5 RCZ JO12-2 co 
27 nov 11:30 Zouaven (de) JO11-1 RCZ JO11-1 co 
27 nov 12:30 Velsen Rkvv MO17-1 RCZ MO17-1 co 
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27 nov 12:35 Castricum FC JO19-1 RCZ JO19-1 co 
27 nov 13:00 SDZ 35+1 RCZ 35+1 co 
27 nov 13:00 Hercules Zaandam sc JO15-1 RCZ JO15-1 co 
27 nov 13:15 SVA JO17-4 RCZ JO17-2 co 
27 nov 14:30 TOB Rksv 1 RCZ 1 co 
27 nov 14:30 ZOB 35+1 RCZ 35+2 co 
27 nov 14:30 Sporting Krommenie 2 RCZ 4 co 
27 nov 14:30 DZS 4 RCZ 5 co 
27 nov 14:30 TOS-Actief MO19-1 RCZ MO19-1 co 
28 nov 10:00 Oosthuizen 3 (zon) RCZ 5 (zon) co 
28 nov 12:00 HSV 3 (zon) RCZ 2 (zon) co 
28 nov 12:00 FC Uitgeest 6 (zon) RCZ 3 (zon) co 
28 nov 12:00 Assendelft 4 (zon) RCZ 4 (zon) co 
28 nov 13:05 GeuzenMiddenmeer VR4 (zon) RCZ VR1 (zon) co 
28 nov 14:00 BSM sv 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 
 
Activiteitenkalender 
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 23 november    
17.00-Einde Ada   
     
Woensdag 24 november   

16.00-19.00 
Jan 
Vinke   

19.00-21.45 Denise   
     
Donderdag 25 november   
18.30-Einde Esther   
21.00-23.30    
     
Vrijdag 26 november    
19.00-einde VETERANENVOETBAL: Sabrina + Esther 

     
Zaterdag 27 november    
08.00-13.00 Gré + Jan Vinke  
08.15-10.30 Ouder JO12-3 + Ouder JO11-3 
10.30-13.00 Ouder JO15-2 + Ouder JO11-2 
12.00-14.30 Ouder JO14-1  
13.00-einde Esther + Dani + Donny  
14.00-16.30 Ouder MO15-1 + Ouder JO17-1 
16.30-19.00 Speler RCZ Zat. 2 + Ouder JO19-2 
18.00-20.00 Speler RCZ Zat. 3  
     
Maandag 29 november   
17.00-18.00 Natascha   
18.00-20.00 Jolanda   
20.00-21.45 Denise   
    

 

Dinsdag 30 november    
17.00-Einde Ada   
     
Woensdag 1 december   

16.00-19.00 
Jan 
Vinke   

19.00-21.45 Denise   
     
Donderdag 2 december   
18.30-Einde Esther   
21.00-23.30    
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Met z'n allen naar AZ - gaat helaas niet door 
 
Het bezoek aan een AZ wedstrijd moet een uitje zijn zonder zorgen! Een club/team 
uitje met de bus waar kinderen en ouders naar uitkijken.  
 
De huidige corona situatie heeft ons helaas doen besluiten om het te annuleren en in 
overleg te gaan AZ om het later in het seizoen alsnog te organiseren zodra de 
situatie het toelaat.  
In de huidige situatie zullen er hoogstwaarschijnlijk kinderen en/of ouders, opa’s en 
oma’s, broertjes/zusjes, etc niet mee gaan en dat willen wij niet.  
 
Het bestuur van RCZ 
 
 
Jongens voor hoofdrol in een nieuwe speelfilm gezocht! 
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Grote clubactie 
 
De laatste week zijn er nog veel boekjes ingeleverd en staat de teller op 2389 
verkochte loten dat is een geweldig resultaat, maar we willen naar de 2500 loten 
toe. 
 
Lever jouw verkoopboekje met minstens 5 verkochte loten in voor 29 november. Je 
kunt je boekje inleveren in de kantine in de Grote Clubactie doos.  
De verkoopboekjes mogen niet later worden ingeleverd, omdat wij ze anders niet 
meer kunnen registeren als verkochte loten bij de Grote Clubactie. En dat zou héél 
jammer zijn. 
 
Dus:  
Maandag 29 november 2021: uiterste inleverdatum verkoopboekjes. 
Dinsdag 30 november 2021: Laatste dag ON-LINE verkoop van loten 
Woensdag 8 december 2021: Trekking Grote Clubactie loterij 
 
De tussenstand laat zien dat het bij de bestverkopende lotenverkopers heel 
spannend is.  
 
We hebben een top 10 groep met verkopers:   
 

Positie Naam Aantal loten 
1 Kirollos Zakhary (JO14-2) 166 
2 Nikki Heck (JO10-2) 165 
3 Melvin Brouwer (JO7-2) 149 
4 Maceo Pattiapon (JO9-2) 121 
5 Lenz Lok (JO14-2) 80 
6 Yonah van Haren (JO12-3) 76 
7 Luc Hopstaken (JO11-2) 71 
8 Maxim de Boer (JO11-2) 61 
9 Cas Hopstaken (JO11-2) 59 
10 Mats Huis (JO12-1) 47 
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Wedstrijdverslagen  
 
RCZ Zo 1 - RWZ Zo  
Uitslag 2-0 
 
Hedenmiddag kwam RWZ op bezoek op het Jagersveld voor de derby. 
Wat een troosteloze bedoening zonder publiek, maar onze spelers hadden daar 
maling aan en zaten er vanaf de eerste minuut bovenop. En mochten ze 
onverhoopt de achterhoede passeren, dan stond onze Rik er nog. Na ongeveer 
twintig minuten scoorde Angelo de 1-0 wat ook de ruststand werd. Na rust probeerde 
RWZ het nog wel maar telkens liepen zij zich stuk op onze (hedenmiddag) solide 
verdediging. Na vijf en twintig minuten scoorde Lex de 2-0, hierna zette RWZ nog 
aan voor een slotoffensief maar de achterhoede, met Merijn aan het hoofd, hield 
keurig stand. Vooral Rik die graag zijn tweede op een volgende Clean Sheet wilde 
halen, was weer goed, waardoor hij inderdaad zijn doel schoonhield. Beste man van 
het veld: het gehele elftal, maar vooral de scheidsrechter.  
  
Jongens Bedankt!  
Zeer Weinige Supporters 
 
RCZ 35-1 - Volewijckers 35-2   
Uitlsag: 4-1 
 
Hedenmiddag ontvingen het al oude volwewijkcers uit Amsterdam, die speelden ooit 
nog eens betaald voetbal op het oude mosveld. Nog voor de rust wist Peter twee 
keer het net te vinden. Na de rust kwam Hakan in het veld. Hij miste de eerste paar 
kansen, maar uiteindelijk scoorde hij de 3-0. Vijf minuten voor tijd nog een pingel 
waar onze Michael (O) zich mee belaste en hij schoot beheerst de 4-0 binnen. Onze 
invaller keeper Martijn hoopte op een clean cheat maar moest toch een minuut voor 
tijd helaas capituleren. 
 
Jongens Bedankt!  
Zeer Weinige Supporter(S)  
 
S.D.O.B. mo15 1 - R.C.Z. mo15 1 
Vandaag gaan we op bezoek in Broek in Waterland. Het is een grijze koude dag 
maar de meiden hebben er zin in. Gelukkig mogen de ouders, die mee zijn mee naar 
binnen zodat we toch wat publiek hebben. Iedereen is lekker op tijd, dus we kunnen 
al snel aan de warming up beginnen. Vandaag spelen we tegen de laatste uit onze 
poule. Dat betekent dat de meiden van R.C.Z. gewoon moeten gaan voetballen, 
zoals zij als de beste kunnen. Proberen om je eigen spel te spelen en niet mee te 
gaan met de tegenstander. De wedstrijd begint en R.C.Z. begint wat slordig. Er wordt 
al geklaagd over een te lichte bal. Kom op meiden, gewoon voetballen!  
 
De tegenstander komt bij Aaliyah en Aaliyah weet de bal te blocken, zodat hij bij 
Rona terecht komt. Rona ziet Khetam en geeft een prachtige pass op haar. Khetam 
neemt de bal aan en schiet hem heel beheerst in het doel. Yesss daar is de 0-1. 
Direct heeft R.C.Z. de bal weer en wederom is het Rona, die een schitterende diepte 
pass geeft op Elif. Elif gaat er met de bal vandoor en geeft voor op Khetam en weer 
weet ze het doel te vinden en schiet hem weer top binnen 0-2. Het gaat nu wel heel 
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snel, want weer heeft Elif de bal en weet Gaby te vinden. Gaby vindt Khetam en 
deze topspits schiet haar hattrick binnen. Normaal mag je de bal mee nemen, maar 
nee die bal is waardeloos 🤣. Het is een beetje eentonig, maar de bal is weer bij Elif 
en ze staat bij het gebied van de corner en haalt uit. Hij zit! Huh hoe dan? Wat een 
geweldige goal! Elif scoort de 0-4. Er wordt nu echt onwijs goed overgespeeld. Tik 
tak en van links naar rechts. Nu komt de bal bij Luuke, die zelf kan gaan, maar toch 
de bal aan Elif geeft en die maakt hem weer keurig af 0-5. Heel soms komt S.D.O.B. 
op onze helft. Maar ja daar staan de volgende meiden Aaliyah, Nova, Isana en Sem 
tja dan duurt het maar heel even totdat de bal weer terug is naar de voorhoede. Lin 
staat ook weer te vlammen en die heeft een pittige dame bij haar staan, die graag 
een duwtje geeft. Maar ja wat zij kan, kan Lin ook 🤪 goed hoor Lin. En er daarna 
gewoon lekker voorbij gaan. De bal is ondertussen bij Gaby terecht gekomen. Ze 
maakt een actie en schiet op doel. De keeper stopt de bal, maar daar staat onze in 
de weg staande spits Khetam, die hem snoeihard in de kruising rost 0-6. Rona heeft 
de bal, draait goed open en zoekt de ruimte. De ruimte ligt op links en Rona weet 
Lizz daar te bereiken en weer een doelpunt voor R.C.Z.  
 
0-7. Nu ontstaat er een hele mooie combinatie tussen Luuke en Elif. Elif geeft de bal 
voor en de bal belandt nu door een S.D.O.B. speelster in het doel 0-8. R.C.Z. krijgt 
een corner en uiteraard staat Lizz daar om hem te nemen. Dat kan Lizz zo goed en 
weer schiet ze hem zo mooi voor. En daar is die malle Khetam weer en kopt de bal 
zo het doel is. Hoe ontzettend gaaf is dat dan 0-9. Rona wordt naar onderuit 
geschopt in het strafschop gebied, penalty en gaby neemt bij ons de penalty's. 
Helaas schiet ze hem over. Het is rust. In de kleedkamer bespreken we de 1e helft 
en we verwachten toch nog wel meer doelpunten. Als we maar blijven voetballen. 
Helaas is de 2e helft niet op zn best. S.D.O.B. gaat nu wel echt verdedigend 
voetballen en het wordt nu wel lastiger om het doel te vinden. Er gaan wat schoten 
naast, over of in de handen van de keeper. We zwakken wel iets af. De bal wordt 
zowat gevangen in het strafschop gebied dus weer een penalty. Kom op Gaby! Deze 
gaat erin. Helaas werd deze penalty ook niet binnen geschoten. Kom op meiden, ga 
er nog even voor.  
 
Rona heeft de bal en geeft weer een hele mooie pass op Elif. Elif neemt de bal aan 
en maakt hem weer goed af 0-10. Nou meiden nog een paar minuten. Alles geven 
allemaal! Khetam gaat solo en komt 1 op 1 met de keeper. Oei die hebben we vaker 
gehad, maar nu schiet ze haar 6e goal snoeihard binnen 0-11. De laatste minuten 
gaan in en het lijkt wel een flipperkast voor het doel van S.D.O.B. hun hele team 
staat nu in het strafschop gebied, maar uiteindelijk is het Firdaous, die heel slim komt 
ingelopen. Ze scoort een hele mooie goal! 0-12 en direct is daar het fluitsignaal. Nou 
meiden. 3 punten mee naar zaandam en flink aan ons doelsaldo gewerkt. Onderweg 
zien we dat Limmen gelijk heeft gespeeld. We moeten volgende week weer aan de 
bak. Wat een heerlijk team is dit toch. Het is iedere week een feestje om deze 
meiden te zien spelen.  
 
Wherevogels  O-14-1- RCZ O 14-1 
 
Zaterdag ochtend, de wedstrijd waarin onze jongens de kroon op het werk kunnen 
zetten door af te rekenen met directe concurrent Wherevogels. Vooraf al het nodige 
over gezegd, altijd lastig om hier de punten mee te nemen. Bij aankomst op het 
complex verwacht je volledige scherpte en focus. Bij de trainers meldde de nodig 
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spelers zich met “ ik ben niet fit, niet lekker”. Als klap op de vuurpijl kwam daar bij dat 
onze topschutter Anouar zijn kicksen vergeten was. Tja, je vraagt je af wat 
belangrijker is, zit je haar goed, heb je een lekker luchtje op, ben je de badslippers 
met schone sokken voor na de wedstrijd niet vergeten… Voor een ieder, eerste wat 
vanaf nu in de tas gaat zijn voetbalschoen en scheenbeschermers. Even terug naar 
de vergeten kicksen, een ouder trok de stoute schoenen aan en kreeg vanuit de 
kantine 2 paar kicksen mee. Onze topschutter dacht even naast de schoenen te 
gaan lopen door met een kritische blik naar de schoenen te kijken, dit af te wijzen en 
op zijn eigen schoenen te wachten die vaderlief aan het ophalen was. Vlak voor de 
aftrap besloot hij dan toch de geleende schoenen aan te trekken. Vanaf de aftrap 
begon het zonnetje te schijnen en konden de vele meegereisde ouders, opa’s, 
oma’s, vrienden en andere bekende van onze sterren genieten. Na wat af tasten 
kreeg RCZ iets meer grip op de wedstrijd. Op links vertrok Sydney om de bal voor te 
geven waar onze Anouar op de geleende schoenen klaar stond om de bal tegen de 
touwen te knallen, 0-1. Na wat druk van Wherevogels die mogelijkheden kreeg door 
eigen toedoen haalde we de rust met de minimale voorsprong. De 2e helft, 
Wherevogels zette vanaf het begin druk en ging fysieker spelen. RCZ kwam niet 
meer toe aan het eigen spel, spaarzaam kwamen wij eruit met 2 mogelijkheden voor 
Anouar. Ik weet zeker dat hij de wedstrijd op slot gegooid had als hij niet van 
schoenen gewisseld had. Met het nodige kunst en vliegwerk, riskante inspeel passes 
welke mogelijkheden voor de vogels opleverde hield onze defensie de rijen gesloten. 
Zo nu en dan werden er van 2 kanten overtredingen gemaakt waarbij de 
scheidsrechter had moeten ingrijpen en wellicht jongens voortijdig hadden moeten 
douchen. Zelfs natrappen van een Vogel liet hij onbestraft. Naast het voetballen 
hebben wij ook een mooi stukje theater gezien, na een vermeende elleboog van 
onze jarige Mahir ging het slachtoffer als een stervende zwaan naar de grond. Met 
veel geschreeuw en spastische bewegingen bleef hij liggen. Ook hier keek de 
scheidsrechter naar en reageerde niet. Edward spoedde zich met waterzak het veld 
in, waarbij je jezelf kan afvragen wat water tegen een eventueel gebroken neus of 
kaak kan doen, want zo zag het er uit. De bedoeling was om eerste klas verzorging 
aan te bieden maar de Diva was hier niet van gediend. Als een klein kind wat geen 
snoepje mocht of zojuist de toegang tot de speelgoedwinkel ontzegt was liep hij 
mokkend van het veld. De tijd begon te dringen voor de Vogels, je speelt immers 
maar 35 minuten. Na wat aanwijzingen richting de scheidsrechter vanaf de kant 
vanuit het RCZ kamp kon hij niet anders om na 42 minuten af te fluiten. 
 
Opluchting langs de kant, blijdschap op het veld en het RCZ clublied kwam luid en 
duidelijk uit de kleedkamer. Tijdens het douche ritueel zorgde de sponsor voor een 
lekker flessie en chippie voor onze mannen. Anouar heeft waarschijnlijk lachend de 
geleende schoenen teruggebracht met de mededeling dat hij de winnende gemaakt 
heeft, kampioen geworden is op kicksen van een Vogel. Na de eerste festiviteiten in 
Purmerend vertrok de kampioen naar de thuisbasis waar de vrijwilligers klaarstonden 
om de kampioenen te onthalen met het kampioenslied van Queen en de heren te 
bedienen met een happie en drankje. Aan tafel zittende was daar nog een kleine 
speech van de heer die onze jongens in de gaten houdt en ziet dat zij met veel 
plezier het spelletje spelen en mooie resultaten behalen. De heer verontschuldigde 
zich voor afgelopen woensdag, met een 0-3 tussenstand is hij naar huis gegaan. Een 
ieder van ons weet hoe dit afgelopen is. Jongemannen van RCZ 14-1, van harte 
gefeliciteerd met het behalen van deze titel, mooie overwinningen en slechts 1 
gelijkspel. Op eigen kracht obstakels overwonnen door teams te verslaan waar 
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spelers van onder 15 teams meededen en grensrechters last hadden van een 
spastische rechterarm. Wij hebben met 2 jongere invallers Lenz en Cas de strijdt 
gewonnen. Cas pegelde afgelopen woensdag de 4-3 tegen de touwen in de 
heroïsche wedstrijd tegen SDOB! Vandaag hield hij zich wederom knap staande. 
Voor iedereen die hier aan bijgedragen heeft of getuige van is geweest, nagenieten van 
het eerste succes, dit is een mooie groep die ook bij mindere fases in de wedstrijden elkaar 
positief blijft coachen. Op naar de 1e klasse waar RCZ zich zal meten met betere 
tegenstanders. 
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