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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  

• Geen trainingen of wedstrijden na 17.00u 
• 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. 
Ook in kleedkamers en toiletten.  

• Vaste zitplaatsen zijn verplicht in de kantine 
• Afhalen van eten/drinken mag zonder zonder CTB, maar wel met een 

mondkapje 
• De kantine is vanaf 17.00u gesloten 
• 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 

• Neem je eigen verantwoordelijkheid 
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Wedstrijduitslagen 
18 dec 9:45 Foresters (de) MO13-2 RCZ MO13-1 6 - 1 
18 dec 10:00 Schagen United MO15-2 RCZ MO15-1 2 - 3 
18 dec 10:30 RCZ MO19-1 KFC MO19-1 5 - 0 
18 dec 12:30 RCZ 4 OFC 2 1 - 1 
 
Activiteitenkalender 
maandag 27 december 2021 Oliebollentoernooi  
zondag 2 januari 2021 Sylvesterloop  
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 
 
 
Oliebollentoernooi 
Op maandag 27 januari vindt het jaarlijkse Oliebollentoernooi (i.v.m. de 
coronamaatregelen) plaats bij RCZ. = 
  
Tijdschema bij RCZ: 

• 09.00 - 11.30u: JO7 t/m JO12 

• 11.30 - 14.00u: JO14, JO15, MO13, M15 

• 14.00  16.30u: JO17, MO17, JO19, MO1 
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Zaterdag 18 december 2021 10.00 uur 
Schagen mo15 1/2 - R.C.Z. mo15 1 
 

 
 
Vandaag gaat de reis naar Schagen, een lekker stuk weg dus. Volgens iemand, nee noem 
geen namen, zelfs aan de andere kant van Nederland. Om 9.15 verzamelen dus lekker 
vroeg op pad. Het is mistig en vochtig maar de meiden zijn on fire. We spelen tegen de één 
na laatste dus dat moet goed gaan komen. Toch hebben we een voorgevoel, dat er 
misschien wel een  
 
iets ander team zal staan. We hebben deze punten nodig, want we kunnen nog steeds 
KAMPIOEN worden! Met toch een beetje spanning in de benen, beginnen de meiden aan de 
warming up. Vandaag hebben we Juul ook weer mee, die ons de laatste weken enorm 
geholpen heeft. Onze Anne is nog steeds geblesseerd, maar zoals iedere week, komt ze 
haar teamgenoten/vriendinnen aanmoedigen. De wedstrijd begint en al snel begint R.C.Z. 
aan de aanval. We hebben meteen een kans door een prima actie van Lizz op Khetam. 
Helaas schiet ze over het doel. Er wordt wat heen en weer gespeeld en we krijgen nog een 
kans. We zien al snel, dat de verdediging heel sterk is en de keeper is heel goed. Schagen 
verdedigt uit en gaat in de aanval. De snelle spits gaat er vandoor richting ons doel, maar 
gelukkig is Nova op tijd en verdedigt keurig uit. Al snel heeft  
 
Schagen de bal weer verovert en weer een uitbraak. Gelukkig is Bo net op tijd en heeft de 
bal klem vast. Pffff het wordt spannend. Weer is het Schagen, die onze verdediging opzoekt. 
Nova wordt onderuit gehaald, maar de scheidsrechter laat door gaan. WAT?!..... en Schagen 
scoort de 1-0. De meiden zijn boos en proberen de scheidsrechter wat te vertellen, maar we 
moeten door. Kom op meiden, we gaan ervoor, hoor je over het veld. R.C.Z. krijgt een corner 
en Lizz krijgt hem mooi voor het doel. Aaliyah is goed meegelopen en geeft een perfect tikkie 
tegen de bal, zodat hij bij Gaby komt. BAM Gaby ramt hem in het doel. De blijdschap van de 
meiden is ENORM en vliegen elkaar in de armen. De 1-1 is binnen en dat is volkomen 
TERECHT! Het fluitsignaal gaat en we gaan snel naar de kleedkamer. De meiden vragen 
zich af, wat gaat er mis? Nou niks meiden. Jullie  
 
spelen top, maar dit is niet het team, die één na laatste staan in deze competitie. Toch 
mogen jullie wel iets fysieker spelen, want zij zijn hard. Dan moeten wij nog harder spelen, 
willen we dit winnen. De bal is niet goed. Deze is licht en slap. Het valt ons op dat onze 
meiden altijd iets hebben met de bal. We proberen het bij de scheidsrechter en mogen onze 
bal gebruiken. De tweede helft gaat R.C.Z. er vol voor. De sfeer wordt er niet gezelliger op 
en we zien en horen dingen, die niet op een voetbalveld horen. Onsportief en volwassenen, 
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die kinderen uit hun spel willen halen. Je vraagt je af waarom? Maar gelukkig zijn onze 
meiden niet heel snel uit hun spel te halen en gaan volle bak! Khetam en Lizz zijn samen 
voor. Ze zijn echt samen bezig om die bal het doel in te krijgen. Tikkie naar Lizz, tikkie naar 
Khetam en weer terug naar Lizz. Lizz staat  
 
voor de goal en neemt gelukkig de bal aan en schiet rustig en beheerst de bal in de 
goal......... jaaaaaaaaaaaaa daar is de 1-2 yessssss. Schagen wordt steeds feller en echt 
sportief is het niet. Wij staan langs de kant ook met spanning te kijken. Jeetje wat een 
wedstrijd! R.C.Z. is weer in de aanval en door een mooie combinatie kan Lin op doel 
schieten, helaas net naast. Nu krijgt Schagen een corner en die weten de bal in ons doel te 
krijgen... 2-2 en we hebben nog maar heel even te spelen. We komen er maar niet doorheen 
en het wil maar niet lukken. De spanning loopt op en de meiden zetten alles op alles, maar 
wat gebeurt er allemaal? Nog 3 minuten op de klok en daar is Khetam dan...die de bal krijgt. 
Niemand weet meer hoe of wat, maar ze schiet hem met de onderkant van haar voet zo in 
het doel! Iedereen rent naar elkaar toe en er wordt een hoop gegild..  
 
hahahaa zelfs de coach staat te gillen alsof ze wereld kampioen zijn geworden, maar dit is 
gewoon ontlading door alle spanning en frustraties. Nu moeten we het nog even volhouden. 
De achterhoede is heel gefocust want er komt NIEMAND MAAR DAN OOK NIEMAND 
MEER LANGS... en dan is daar het fluitsignaal van de scheidsrechter. Jeetje mina... we 
hebben gewoon gewonnen. We staan nog steeds bovenaan en wat zijn we trots. Ik wil een 
compliment maken aan de volgende meiden. Aaliyah, Bo diva, Elif, Firdaous,Gaby, Isana, 
Juul, Khetam, Lin, Lizz, Luuke, Nova, Rona, Sem. Jullie hebben stuk voor stuk gebikkeld. 
Jullie staan terecht op de 1e plaats. Wij zijn trots op jullie! 
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AALSMEER EN CRUQUIUS  
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