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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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Beste Racers, 
  
Helaas zijn de corona maatregelen weer aangescherpt met (weer) vervelende 
consequenties voor ons voetbal. Tot en met 18 december mag er na 17 uur niet 
meer gesport worden en dient tevens de kantine op slot te zijn. Een vervelende 
situatie, hetgeen ook inhoudt dat er doordeweeks geen trainingen meer 
mogelijk  zijn. Er ligt op dit moment nog wel een voorstel van de KNVB bij de politiek 
om dit te veranderen, maar daar is op dit moment nog niets verder van bekend. Ook 
gaat de KNVB kijken wat ze gaan doen met de competities omdat ze niet trainen, wel 
voetballen (op termijn) als onverantwoord zien. Zodra hier meer over bekend is 
zullen wij jullie verder inlichten over hoe en wat. Vooralsnog gaat het programma 
voor komend weekend nog wel gewoon door. 
  
Het is helaas niet anders en dit betekent ook dat o.a. het veteranenvoetbal (10 
december), de ledenvergadering (16 december) en de Bingo (17 december) naar 
een latere datum in het nieuwe jaar worden doorgeschoven. 
Blijf gezond! 
  
Bestuur vv RCZ 
 

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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In memoriam Greta Looijer- Baas 
Vorige week donderdag werden we opgeschrikt door het trieste bericht van het 
overlijden van Greta (Gré) Looijer- Baas op 88 jarige leeftijd. Gré was de vrouw van 
ons aller bekende Piet, ons één na oudste lid. Zij was Piet zijn steun en toeverlaat. In 
alles wat Piet door de jaren voor de club allemaal deed, van o.a. leider/ vlaggenist tot 
Club van 100, zij steunde Piet in alles. Samen waren zij één! 
 
Voor Piet is er nu de leegte en wij wensen Piet, namens de hele club, ontzettend veel 
sterkte om dit grote verlies te verwerken. 
 
De afscheidsdienst vindt a.s. donderdag 2 december plaats in de aula van het 
crematorium, Wibautstraat 282 te Zaandam. Na afloop is er de gelegenheid om te 
condoleren. (Tijdens het afscheid zijn de meest recente RIVM regels van 
toepassing.) 
 
Piet, heel veel sterkte. 
 
Gré rust zacht! 
 
Bestuur vv RCZ 
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Wedstrijduitslagen 
27 nov 8:45 ZOB JO14-2 RCZ JO14-2 3 - 5 
27 nov 8:45 RCZ JO11-2 IJmuiden vv. JO11-1 3 - 3 
27 nov 10:30 RCZ JO11-3 FC Uitgeest JO11-5 7 - 8 
27 nov 10:30 Volendam (rkav) JO12-5 RCZ JO12-2 6 - 3 
27 nov 11:30 Zouaven (de) JO11-1 RCZ JO11-1 5 - 4 
27 nov 12:30 RCZ MO15-1 IJmuiden vv. MO15-1 7 - 0 
27 nov 13:00 SDZ 35+1 RCZ 35+1 1 - 1 
27 nov 13:00 Hercules sc JO15-1 RCZ JO15-1 2 - 0 
27 nov 14:30 TOB Rksv 1 RCZ 1 4 - 0 
27 nov 14:30 ZOB 35+1 RCZ 35+2 10 - 0 
27 nov 14:30 RCZ JO19-2 Zaanlandia JO19-1 2 - 1 
27 nov 16:30 RCZ JO17-1 Hercules sc JO17-1 4 - 0 
28 nov 10:00 Oosthuizen 3 (zon) RCZ 5 (zon) 11 - 1 
28 nov 12:00 FC Uitgeest 6 (zon) RCZ 3 (zon) 1 - 8 
28 nov 13:05 GeuzenMiddenmeer VR4 RCZ VR1 (zon) 0 - 7 
28 nov 14:00 BSM sv 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 2 

 

 

 
 

4 dec 8:45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
4 dec 8:45 RCZ JO14-3 Zaanlandia JO14-3 co 
4 dec 8:45 RCZ JO10-1 Dijk De asv JO10-6 co 
4 dec 8:45 RCZ JO9-2 Zaandijk JO9-1 co 
4 dec 8:45 RCZ JO8-2 Ilpendam JO8-2 co 
4 dec 8:45 RCZ JO8-4JM Zaandijk JO8-1 co 
4 dec 8:45 RCZ MO15-2 IJmuiden vv. MO15-2 co 
4 dec 10:30 RCZ JO17-2 ZOB JO17-3 co 
4 dec 10:30 RCZ JO11-3 OFC JO11-3 co 
4 dec 10:30 RCZ MO17-1 Saenden MO17-1 co 
4 dec 10:30 RCZ MO13-1 ZOB MO13-2 co 
4 dec 12:30 RCZ 4 Westzaan 5 co 
4 dec 12:30 RCZ JO19-1 Sporting Krommenie 

JO19-2 
co 

4 dec 12:30 RCZ MO19-1 Westzaan MO19-1 co 
4 dec 14:30 RCZ 35+1 Dijk De asv 35+1 co 
4 dec 14:30 RCZ 5 Jong Hercules 4 co 
5 dec 10:00 RCZ 4 (zon) Saenden 3 (zon) co 
5 dec 12:00 RCZ 1 (zon) HYS 1 (zon) co 
5 dec 12:00 RCZ 3 (zon) Hercules sc 3 (zon) co 
5 dec 12:00 RCZ VR1 (zon) Ilpendam VR1 (zon) co 
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4 dec 8:30 SVA JO9-8 RCZ JO9-3 co 
4 dec 8:45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
4 dec 9:00 SVA JO12-2 RCZ JO12-2 co 
4 dec 9:00 Sporting Krommenie JO12-4 RCZ JO12-3 co 
4 dec 9:00 Vitesse 22 JO11-2 RCZ JO11-2 co 
4 dec 9:00 Sporting Krommenie JO8-2 RCZ JO8-1 co 
4 dec 10:00 SV Rood-Wit Zaanstad JO8-1 RCZ JO8-3 co 
4 dec 10:15 De Wherevogels JO10-3 RCZ JO10-3 co 
4 dec 10:30 Sporting Krommenie JO12-1 RCZ JO12-1 co 
4 dec 11:00 Zaanlandia JO14-2 RCZ JO14-2 co 
4 dec 11:00 KGB JO11-1 RCZ JO11-1 co 
4 dec 11:00 Rood-Wit Zaanstad JO10-1 RCZ JO10-2 co 
4 dec 11:20 Sporting Krommenie JO9-2 RCZ JO9-1 co 
4 dec 11:30 Saenden JO15-1 RCZ JO15-2 co 
4 dec 12:15 DEM (RKVV) MO15-1 RCZ MO15-1 co 
4 dec 13:00 Purmerend JO14-2 RCZ JO14-1 co 
4 dec 14:00 De Wherevogels 4 RCZ 2 co 
4 dec 14:30 AGB 45+2 RCZ 45+1 co 
4 dec 14:45 ZOB JO19-3 RCZ JO19-2 co 
4 dec 15:05 Zaanlandia JO17-1 RCZ JO17-1 co 
4 dec 15:30 Zaanlandia 3 RCZ 3 co 
5 dec 12:00 HSV 3 (zon) RCZ 2 (zon) co 
 
Activiteitenkalender 
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  
Zaterdag 4 december     
08.00-13.00 Inge + Arnaud    
08.15-10.30 Ouder JO17-2 + Ouder JO11-3   
10.30-13.00 Ouder MO15-2 + Ouder JO14-3 + Ouder JO9-2 
12.30-15.00 Ouder MO17-1    
13.00-17.00 Sabrina + Donny     
14.30-17.00 2 Spelers RCZ Zat. 4 + Ouder JO19-1  
   
    
Zondag 5 dec.     

 

09.00-einde Gré     
09.30-14.00 vaste medewerker    
12.00-17.00 Esther + 2 vaste medewerkers   
14.30-17.00 2 Speelsters RCZ Dames (Kayleigh + Cheyenne) 
15.45-17.00 Ada (+rust) 
 
 
Grote clubactie  
De Grote Clubactie sluit op dinsdag 30 NOVEMBER 2021 om 23.59  uur zijn site en 
dan kunnen er geen loten meer ingevoerd worden.  
De laatste weken zijn er nog veel boekjes ingeleverd en staat de thermometer op 
3022 verkochte loten. Dat is een  geweldig resultaat! 

Dus heb je nog een boekje thuis liggen, lever deze dan uiterlijk 29 november in zodat 
de loten nog ingevoerd kunnen worden voor nog een beter resultaat. Het komt te 
goede aan de jeugdactiviteiten die er bij RCZ georganiseerd worden. 

Volgende week hoop ik op  een nog mooier resultaat, dus lever je boekje in met de 
verkochte loten!!!!! Je kunt je boekje inleveren in de brievenbus van de kantine. 

De verkoopboekjes mogen niet later dan 29 november worden ingeleverd, omdat wij 
ze anders niet meer kunnen registeren als verkochte loten bij de Grote Clubactie. En 
dat zou héél jammer zijn . 

Je kunt tot en met dinsdag 30 november  nog wel online loten kopen !!! 

Dus: 

Maandag 29 november 2021              : uiterste inlever datum verkoopboekjes. 

Dinsdag  30 november(23:59u) 2021 : Laatste dag  ONLINE verkoop van loten 

Woensdag 8 december 2021              : Trekking Grote Clubactie loterij 

De tussenstand laat zien dat het bij de best verkopende lotenverkopers de positie 
van verkopers veranderd is. Het wordt er erg spannend . 
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Zo ziet de top 10 groep met verkopers er nu uit:  

 
Positie Naam Aantal loten 

1 Fien Verkuijl (JO10-3) 208 
2 Nikki Heck (JO10-2) 170 
3 Kirollos Zakhary (JO14-2) 166 
4 Melvin Brouwer (JO7-2) 149 
5 Maceo Pattiapon (JO9-2) 121 
6 Lenz Lok (JO14-2) 80 
7 Yonah van Haren (JO12-3) 76 
8 Luc Hopstaken (JO11-2) 71 
9 Maxim de Boer (JO11-2) 61 
10 Cas Hopstaken (JO11-2) 59 
 
 
Sinterklaas 2021 
Het zal voor iedereen een heel andere beleving geven dan normaal. Maar nu Covid-
19 behoorlijk roet in het eten gooit, had RCZ een manier gevonden om er toch een 
Sinterklaasfeest van te maken! 

In de afgelopen weken heeft de jeugdactiviteiten een brief ontvangen van de 
sportpiet, met de mededeling dat  het dit jaar anders toe gaat door de corona maar 
dat de sint weer een bezoek wilde brengen aan  RCZ .  

Afgelopen woensdag  24 november was het dan zo ver, het sinterklaasfeest voor de 
jongste jeugd.  

Iedereen moest zich verzamelen op het trainingsveld om samen met de pieten te 
gaan trainen en wat spelletjes te gaan doen. De Dwergen gingen met piet wat oud 
Hollandse spelletjes doen. 

Nadat er patat gegeten was kwam dan eindelijk Sinterklaas op bezoek met de 
hoofdpiet . 

Iedereen had Sinterklaas wel wat te vertellen en Sinterklaas had ook wat vragen voor 
de racers die deze vragen goed beantwoorde. 

Iedereen kreeg na afloop een cadeautje en een chocolade letter van Sinterklaas die 
de Pieten uit deelde. 

Van Sinterklaas kregen we nog te horen dat hij wenst dat alle kinderen gezond 
blijven en dat hij hoopt dat volgend jaar alles weer bij het oude is ! 
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Wij van de jeugdactiviteiten van R.C.Z. zijn natuurlijk Sinterklaas en zijn Pieten heel 
erg dankbaar dat zij weer tijd hadden om bij R.C.Z. langs te komen. Om 19.00 uur 
waren alle kinderen opgehaald op het trainingsveld en konden wij aan het opruimen 
beginnen. 
Ik wil iedereen die geholpen heeft om dit sinterklaasfeest te doen slagen hartelijk 
bedanken, ik ga geen namen noemen ,omdat ik niemand wil vergeten!!!!  
 
 
Al met al, kunnen we terugkijken op een geslaagd feest, die mede mogelijk werd 
gemaakt door de Grote Clubactie en de vele hulpleiding die aanwezig was . 

Foto's van het sinterklaasfeest staan op de site   

Namens de jeugdactiviteiten , 

Nathalie, Lida, Dorkas . en Gea. 

 

 

. 
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R.C.Z. mo15 1 - IJmuiden mo15 1 
Zaterdag 27 november 12.30 uur 
 
Wat een weer! De appjes stromen binnen. Gaat t door? Alles is afgekeurd en wij? 
Gelukkig gaat onze wedstrijd door en kunnen we vol gaan voor de winst. De meiden 
zijn goed aangekleed, want het is echt koud! Op het veld komen we erachter dat 
IJmuiden ook wit met zwart dragen. Nou dan maar hesjes aan. R.C.Z. begint serieus 
aan de warming-up, want ze weten bij winst schieten we omhoog. We zien wel een 
verschil met het wedstrijd formulier dan wat er op het veld staat. R.C.Z. gaat er vol 
voor, maar IJmuiden is toch wel echt een taaie tegenstander. Het lukt ons maar niet 
om die bal tussen de palen te krijgen. De keepster staat goed en houdt flink wat 
tegen. Onze meiden schieten vaak recht op de keeper af. Oei het duurt wel lang voor 
er gescoord wordt. R.C.Z. krijgt een vrije trap en Rona staat er klaar voor. De bal ligt 
bij het corner gebied. Doe maar Roon, probeer het maar. Ze neemt de bal op haar 
wreef en schiet de bal zo in het puntje van de kruising, wauw wat een goal! Yesss de 
1-0 is binnen en nu vol er op meiden, roept Rona. 
 
Er wordt goed gespeeld door de meiden en de bal is weer voor. Hands! Dus een 
penalty. Kom op Gaby, deze is voor jou! Gaby neemt even goed adem en schiet hem 
prima binnen! Toppertje daar is de 2-0 

 
Wat wordt er achterin ontzettend goed en rustig gespeeld. Aaliyah Sem Nova en 
Isana hebben de één na de andere goede opbouw en zo komt de bal snel weer naar 
de aanval. Lin is goed meegelopen en komt voor het doel. Lin blokt de bal maar hij 
gaat net naast het doel. Weer is Lin aan de bal en loopt goed op. Wanneer haar 
tegenstander eraan komt, schiet ze met buitenkant voet de bal super op maat naar 
Lizz, die hem direct naar Gaby passt. Gaby schiet keurig en beheerst de 3-0 binnen! 
Weer is het Lin, die de bal onderschept en passt op Gaby. Oei net naast. Zonde 
meiden, maar wat wordt er goed overgespeeld. Daar is Lizz, die gaat 1, dan 2, dan 3 
en ook tegenstander 4 voorbij en geeft voor op Elif.....neeeeeee weer net naast. De 
bal komt nu op de rechterkant bij Elif, die gaat weer als een speer en geeft oh zo 
mooi voor en het is nu Lizz, die met een schitterende kopbal de 4-0 maakt. Wow het 
gaat nu wel erg lekker... weer weet onze achterhoede de bal keurig en rustig over te 
passen. Meiden wat hebben wij toch een heerlijke achterhoede. Voorin wordt de bal 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2021-2022, Nummer 16, 30 november 2021. 

ook goed over en weer gespeeld. Nu komt de bal terug op Luuke, via Firdaous. 
Luuke haalt uit maar helaas schampt de bal net over de lat... wat jammer Luuke! 
Weer is de bal bij Sem en Sem denkt, nou ik ga ook 's wat proberen. Ze gaat 3 man 
voorbij en komt voor het doel. Helaas belandt haar voorzet in de handen van de 
keeper.  
 
Elif geeft de bal weer zo mooi voor op Khetam en nu weet ze de bal wel tussen de 
palen te krijgen 5-0. R.C.Z. is echt op dreef en IJmuiden heeft geen schijn van kans. 
Lizz geeft de bal perfect op Khetam en weer een goal van onze spits 6-0. Elif, die 
weer zo belangrijk is vandaag is weer zo goed. Wat een voorzetten heeft zij toch in 
huis. Nu weer een prachtige voorzet en Khetem komt weer een soort van ingevlogen 
en kopt de bal zo over de keeper heen. Oh oh die Khetam. 4 keer alleen op de 
keeper en dan niets, maar dan de wedstrijd af sluiten met een hattrick!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn wij toch ontzettend trots op deze groep. Keer op keer weten ze ons te 
verbazen met hun inzet, acties, overspel en dan krijg je ook nog een prachtige goals 
te zien. We zijn nu omhoog gevlogen van de 6e naar de 2e plek. Nu hopen dat we 
nog mogen spelen en dat de competitie kan worden afgemaakt. Hier staan in ieder 
geval 2 super trotse coach.  
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