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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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Uitslagen  
5 mrt 9:00 GeuzenMiddenmeer JO13-4 RCZ JO13-1 1 - 0 
5 mrt 10:00 OFC JO15-1 RCZ JO15-1 2 - 1 
5 mrt 10:30 RCZ JO17-2 ZOB JO17-3 5 - 3 
5 mrt 12:00 Olympia Haarlem JO14-1 RCZ JO14-1 0 - 2 
5 mrt 12:15 Purmerend MO15-1 RCZ MO15-1 2 - 1 
5 mrt 12:30 Castricum FC JO19-1 RCZ JO19-1 4 - 1 
5 mrt 14:30 RCZ 45+1 De Volewijckers 45+1 0 - 5 
5 mrt 14:30 Reiger Boys 35+1 RCZ 35+2 7 - 1 
5 mrt 14:30 Waterwijk asc JO17-2 RCZ JO17-1 3 - 0 
5 mrt 14:30 TOB Rksv 35+2 RCZ 35+1 2 - 7 
5 mrt 14:30 RCZ 2 Volendam (rkav) 9 6 - 1 
5 mrt 14:30 RCZ 1 WSV 1930 1 2 - 2 
5 mrt 16:15 DZS 4 RCZ 5 6 - 2 
6 mrt 12:00 WBSV 4 (zon) RCZ 5 (zon) 0 - 5 
6 mrt 12:00 Volendam (rkav) 3 (zon) RCZ 2 (zon) 7 - 0 
6 mrt 13:00 Assendelft 4 (zon) RCZ 4 (zon) 4 - 1 
6 mrt 14:30 Eendracht '82 sc. 1 (zon) RCZ 1 (zon) 1 - 1 
 

 

 
 
 
 

8 mrt 20:00 RCZ 1 OFC 1 co 
11 mrt 20:00 RCZ VR30+1 Westzaan VR30+1 co 
11 mrt 21:00 RCZ VR30+1 SVA VR30+1 co 
12 mrt 8:45 RCZ JO14-2 Zaanlandia JO14-2 co 
12 mrt 8:45 RCZ JO13-1 RODA '23 Rksv JO13-6 co 
12 mrt 8:45 RCZ JO9-2 Saenden JO9-1 co 
12 mrt 8:45 RCZ JO9-3 ODIN 59 JO9-6 co 
12 mrt 8:45 RCZ JO8-3 Purmersteijn JO8-5 co 
12 mrt 8:45 RCZ JO8-4JM Vitesse 22 JO8-4 co 
12 mrt 9:55 RCZ JO11-3 Saenden JO11-1 co 
12 mrt 9:55 RCZ JO10-2 SV Rood-Wit Zaanstad JO10-1 co 
12 mrt 9:55 RCZ JO10-3 Purmersteijn JO10-4 co 
12 mrt 10:30 RCZ JO14-1 DEM (RKVV) JO14-2 co 
12 mrt 10:30 RCZ JO12-1 Volendam (rkav) JO12-4 co 
12 mrt 10:30 RCZ JO11-2 Sporting Krommenie JO11-2 co 
12 mrt 11:30 RCZ MO15-1 Alliance '22 sv. MO15-1 co 
12 mrt 12:00 RCZ JO15-1 Monnickendam JO15-1 co 
12 mrt 12:30 RCZ 35+1 TOB Rksv 35+1 co 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2021-2022, Nummer 27, 8 maart 2021. 

12 mrt 13:15 RCZ 5 De Wherevogels 7 co 
12 mrt 13:30 RCZ 35+2 Vrone 35+1 co 
12 mrt 14:30 RCZ 1 Zaanlandia 1 co 
12 mrt 15:30 RCZ MO19-1 ASC De Volewijckers MO19-1 co 
12 mrt 15:30 RCZ MO17-1 Kadoelen sv. MO17-2 co 
12 mrt 16:30 RCZ 3 ZCFC 10 co 
13 mrt 10:00 RCZ 4 (zon) KFC 3 (zon) co 
13 mrt 10:00 RCZ 5 (zon) KFC 4 (zon) co 
13 mrt 11:30 RCZ 2 (zon) Zaandijk 2 (zon) co 
13 mrt 12:00 RCZ 3 (zon) WSV 1930 6 (zon) co 
13 mrt 12:00 RCZ VR1 (zon) FC Uitgeest VR2 (zon) co 
13 mrt 14:00 RCZ 1 (zon) Zaandijk 1 (zon) co 
 

 
 
 

 
9 mrt 20:00 SVA JO17-4 RCZ JO17-2 co 
11 mrt 20:30 Zaandijk VR30+1 RCZ VR30+1 co 
11 mrt 22:00 FC Uitgeest VR30+1 RCZ VR30+1 co 
12 mrt 8:30 De Volewijckers Baronnen RCZ JO7 - Mini Racers 1 vr 
12 mrt 8:30 Purmersteijn JO8-3 RCZ JO8-1 co 
12 mrt 8:45 Atletico Club Amsterdam 

JO10-2 
RCZ JO10-1 co 

12 mrt 9:00 OSV JO8-2 RCZ JO8-2 co 
12 mrt 9:30 Hercules Zaandam sc  RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
12 mrt 9:30 Egmondia MO13-1 RCZ MO13-1 co 
12 mrt 10:00 De Volewijckers JO12-2 RCZ JO12-2 co 
12 mrt 11:00 KGB JO11-1 RCZ JO11-1 co 
12 mrt 11:15 GSV JO9-1JM RCZ JO9-4 co 
12 mrt 12:00 FC Zaandam 4 RCZ 4 co 
12 mrt 12:00 Dijk De asv JO9-6 RCZ JO9-1 co 
12 mrt 12:45 ZOB MO15-1 RCZ MO15-2 co 
12 mrt 13:30 Laren 99 sv JO17-1 RCZ JO17-1 co 
12 mrt 14:30 OSV 45+1 RCZ 45+1 co 
12 mrt 14:30 OFC 3 RCZ 2 co 
12 mrt 14:30 RCH JO19-1 RCZ JO19-1 co 
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Voetbal draait weer op volle toeren!!! 
 Eindelijk kunnen we weer voetballen zonder corona beperkingen. Na een periode van 2 jaar 
met allerlei beperkingen mogen we nu weer volle bak voetballen en trainen tot aan de 
zomervakantie aan toe. Organisatorisch vergt dat ook het nodige, kijk alleen maar naar het 
programma voor de komende weken. A.s. zaterdag staan er maar liefst 24 thuiswedstrijden 
bij RCZ gepland en dat houdt dus ook in dat niet iedereen op zijn/haar gewenste tijd kan 
voetballen. Met betrokkenen is getracht het programma zo in te delen dat zoveel mogelijk 
wedstrijden gespeeld kunnen worden. Dat vergt enige aanpassing links en rechts maar wij 
rekenen op ieders begrip hiervoor. Steun en help die vrijwilligers die week in week uit bezig 
zijn voor u en/of uw kind(eren). 
Ook de kantine draait weer op volle toeren hetgeen voor de groep vaste medewerkers ook 
ineens weer een hoop inzet vergt. Daarnaast ook nog de nodige activiteiten en u zult 
begrijpen dat we een extra helpende hand kunnen gebruiken. Heeft u interesse laat het ons 
even weten.  
Ook de uitgestelde jubileumactiviteiten worden weer opgepakt, beginnend zaterdag 19 maart 
met een RCZ feest waar ook de karaoke-gangers aan hun trekken komen. Op vrijdagavond 
25 maart start ook het veteranenvoetbal weer en ook dat zal weer de nodige gezelligheid 
veroorzaken. 
U ziet dat we als club niet stilzitten en hopen met elkaar een mooie periode tegemoet te 
gaan, waarin naast de gezelligheid ook de prestaties van de diverse teams reden tot juichen 
gaan brengen.  
Succes en veel plezier allemaal. 
  
Bestuur RCZ 
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Activiteitenkalender 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantinerooster 
Dinsdag 8 maart:     
17.30-22.00: Jan    
 
Woensdag 9 maart:     
16.00-19.00: Jan    
19.00-21.45: Denise    
 
Donderdag 10 maart:     
18.30-24.00: Natascha    
20.45-22.30: Dani  

 

 
      
Zaterdag 12 maart:     
08-00-13.00: Natascha + Jan   
08.15-10.30: Ouder JO14-1 + Ouder JO11-2 + Ouder JO12-1 

10.30-13.00: 
Ouder JO13-1 + Ouder JO14-2 + Ouder MO15-
1(09.30-12.00) 

11.15-13.45: Ouder JO10-3 + Ouder JO11-3  
13.00-einde: Mary, Sabrina + Donny   
13.00-15.30: Ouder MO17-1 + Ouder JO15-1 (13.30-16.00) 
15.30-18.00: Speler RCZ 35+2 + 2 Spelers RCZ 5  
16.30-19.00: 2 Spelers RCZ Zat.1   
 
Zondag 13 maart:     
09.00-einde: Gré    
09.30-14.00: Vaste medewerker   
12.00-14.30: 2 Spelers RCZ 5   
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13.00-einde: Dani + Jolanda + Natascha + Denise (tot 17.00) 
14.00-16.30: 2 Speelsters RCZ Dames (Aleyna + Rumeysa) 

16.30-19.00: 2 Spelers RCZ 1         
 
 
Maandag 14 maart:     
17.00-18.00 Natascha    
18.00-20.00 Jolanda    
20.00-21.45 Denise    
 
Dinsdag 15 maart:     
17.30-22.00: Jan    
 
Woensdag 16 maart:     
16.00-19.00: Jan    
19.00-21.45: Denise    
 
Donderdag 17 maart:     
18.30-24.00:     
20.45-22.30: Dani    

 
 
 
Met RCZ naar AZ wordt verzet 

Het uitje met bus naar een wedstrijd van AZ wordt verzet naar zaterdag 2 april. Op ons 
verzoek heeft AZ ons nu uitgenodigd voor een zaterdagwedstrijd ipv een wedstrijd op 
zondagavond, waardoor hopelijk meer jeugdleden mee kunnen. 
  
AZ nodigt onze vereniging uit om een wedstrijd AZ – Vitesse | zaterdag 2 april 2022 | 20:00u 
in het AFAS Stadion in Alkmaar te bezoeken.   
  
Ouders, opa/oma, broer/zus zijn ook welkom 
Het actietarief geldt niet alleen voor de jeugdleden, maar ook voor familie, 
ouders/begeleiders en trainers. 
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Actietarief 
 De kaarten worden aangeboden voor slechts €12,- per stuk en dit is inclusief een eigen 
bijdrage voor de bus. Om geen misverstanden te laten ontstaan verwachten wij dat iedereen 
met de bus meegaat. De bijdrage is niet kostendekkend en RCZ betaalt een groot deel van 
buskosten. 
  
Alle leden zitten in hetzelfde vak en kunnen AZ dus massaal vanuit hun ‘eigen’ vak 
aanmoedigen en genieten van de unieke sfeer in het AFAS Stadion. 
  
Bus vervoer en parkeren 
Vertrek is vanaf de parkeerplaats bij RCZ. Graag zo veel mogelijk met de fiets komen om 
parkeeroverlast te voorkomen. Men wordt voor de ingang van het stadion vak afgezet en 
voor de terugreis staan de bussen op het parkeerterrein. 
  
Deadline 
Graag ontvangen wij van de trainer/leider UITERLIJK ZATERDAG 12 MAART de envelop 
met het definitieve aantal personen per team met wie jullie deze wedstrijd willen bezoeken. 
SVP per team een envelop bij ondergetekende/jeugdvoorzitter inleveren met het exacte 
bedrag met vermelding van aantal kaarten en team op de envelop. 
  
Alleen totaal opgaves per team via de trainers/leiders worden geaccepteerd en geen aparte 
envelopjes direct van spelers en/of ouders aan de jeugdvoorzitter of andere bestuursleden 
van RCZ. Na de deadline kunnen wij geen aanmeldingen meer aannemen. Losse envelopjes 
per speler en contantgeld per speler worden niet aangenomen! Alles via de trainer/leider! 
  
Jeroen Vollrath 
  
Jeugdvoorzitter 
 
 
Pupil van de week 
                                                                                                                                                           
Adnan Diaz en Ilias Aafer,               
Zijn gekozen uit het team  RCZ JO7-2  om op  
zondag 13 maart  2022 samen Pupil van de Week te zijn bij de wedstrijd van: RCZ 1 
tegen Zaandijk 1 te zijn.  
 
Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 12.45 uur (bij trainer 
Harry Volkers ). 
Wat  er daarna allemaal gebeurt is nog een verrassing maar het wordt een leuke 
middag. 

Wij wensen jullie veel plezier deze middag. 

 

 

 

Namens de jeugdafdeling van RCZ.            
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Verslagen 
 
Eendracht"82 1 – RCZ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teleurstellende wedstrijd van RCZ in de uitwedstrijd tegen de Eendracht"82 uit 
Amsterdam. Met 10 man van de Eendracht kwam RCZ zelfs met 1-0 achter en laat in de 
2e helft viel de gelijkmaker door onze spits Ref. Eindstand 1-1 
Stand van zaken: 
RCZ nog koploper met 2 punten voorsprong op BSM en 3 punten op Westzaan en 
Zaandijk. 
Volgende week thuis tegen een van de concurrenten voor het kampioenschap nl. 
Zaandijk. 
 
TOB 35+2 - RCZ 35+1   
Hedenmiddag werd ik door mijn vaste chauffeur opgehaald en na een tussenstop op het 
RCZ complex om Max op te halen (waar mijn bonusdochter mij over het hoofd had gezien) 
togen wij via rotonde en de A8 richting Oostzaan om daar TOB te bestrijden. De spelers en 
leider(S) zagen er toch een beetje tegen op daar TOB in de laatste twee wedstrijden vier 
punten hadden behaald. Om precies half drie liet de scheidsrechter aftrappen de eerste de 
beste aanval werd peter al teruggefloten voor buitenspel, toch kwamen we goed in ons spel 
want binnen tien minuten mochten we vijf corners nemen maar zonder succes .  Maar na 
diverse kansen gemist te hebben was het na 28 minuten toch raak Remco werd gevloerd 
binnen de zestien en Michael(O) schoot raak 01. Nog geen drie minuten later helaas ging 
mijn telefoon maar aan he feliciteren te zien dacht ik aan Remco. Op slag van rust scoorde 
Michael(J) de 0-3 dit na doorzetten van Antonio en Peter de voorzet. Na rust een misser van 
Remco wist TOB tegen te scoren 1-3 , Maar nog in dezelfde minuut een droge schuiver van 
Mickel  (vergeef als de naam fout is) betekende de 1-4. Nog geen minuut later lag de vijfde 
er in 1-5 , drie minuten voor tijd scoorde TOB nog tegen 2-5 maar het slotakkoord was voor 
Mister EL,C met een droge harde knal in de verste hoek 2-6 ala van Persie ,moet wel stellen 
dat Hakan het tot vier keer probeerde ,maar het doel was lager dan Hakan schoot ,hij kreeg 
nog een opgelegde kop kans maar helaas recht op de keeper af. Verder kan ik stellen dat 
over de gehele wedstrijd minstens tien kansen verloren zijn gegaan ,en dat Michael(O) 
minstens twee pingels had moeten krijgen .Jongens Bedankt Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 
WBSV 4 - RCZ 5 
Beste lezers van het clubblad van RCZ, het is alweer een tijdje geleden, een jaar of twee 
dankzij Corona, en dan bedoel ik niet het wereld beroemde biertje uit Mexico dat jullie een 
verslag van RCZ 5 ( voorheen bekend als het roemruchte RCZ 4) konden lezen. Welnu, het 
is eindelijk weer zover dat u kunt genieten van de wetenswaardigheden en intriges van RCZ 
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5. Het is zondag ochtend 6 maart als rond 11.00 uur de bolide wordt gestart om de reis te 
aanvaarden naar het welbekende West-Beemster. De route leid ons door het altijd pittoreske 
Zaandam, langs het altijd slaperige Purmerend en nog wat niet nader bekende dorpjes naar 
de eindbestemming, vv WBSV.  Aldaar aangekomen waren de meeste gladiatoren van RCZ 
5 aanwezig en de overige waren nog op zoek naar een parkeerplaats. Coach Ruud, die door 
familie omstandigheden zijn maatje coach John moest missen,  deed zijn uiterste best om 
een representatief team de wedstrijd te laten beginnen.  
De wedstrijd: 
Het begin was meteen voor WBSV, ondanks in 10 wedstrijden 0 punten te hebben vergaard 
gingen ze voorspoedig van start, de achterhoede was nog niet helemaal wakker en na 1 
minuut wist WBSV al te scoren, gelukkig was grensrechter Jan wel wakker en met zijn 
lasergestuurde oog meting zag hij dat de scorende WBSV speler wel minimaal 2 centimeter 
buitenspel stond. De VAR had het niet beter kunnen doen.  De goed leidende scheidsrechter 
reageerde dan ook op de juiste wijze op het vlagsignaal en keurde de treffer terecht af.  De 
eerste 10 minuten werden gebruikt om een beetje  elkaar af te tasten. Na 10 minuten de 
eerste grote kans voor de Racers, Rob krijgt de bal van Man of the Match Danny maar raakt 
de paal, gelukkig was daar Denis die zijn eerste competitie doelpunt wist te maken door de 
rebound tegen de touwen te jagen.  Vijf minuten later was het weer raak, dit keer was het 
Danny zelf die het net wist te vinden om de 0-2 op het denkbeeldige elektronische 
scoreboard te zetten. Het begon bij een vrije trap welke aan WBSV was gegeven ivm 
buitenspel van Rob, deze vrije trap werdt onderschept door Danny en hij aarzelde niet om 
met een droge knal de 0-2 tegen het netje in het verlate doel te jagen. De koek van de eerste 
helft was nog niet op. Nu was het een fantastisch genomen vrije trap door Dani die de 
keeper van WBSV  ternauwernood tegen kon houden, in zijn reddingspoging sloeg hij de bal 
op de rug van Rob waardoor de bal alsnog de doellijn passeerde en Rob zijn 1e doelpunt 
van de middag op zijn naam kreeg.  Tussenstand na 20 minuten spelen, 0-3 in het voordeel 
van de Racers.  De achterhoede onder leiding van gelegenheids duo Mischa en Gideon gaf 
geen krimp meer en omdat de voorhoede weigerde de kansen te benutten werdt de 
ruststand op 0-3 gezet. Wel een vermeldingswaardig feit was nog de wissel van Rodney voor 
Denis. Niet vanwege het verschil maar omdat Rodney nog ongeveer 10 minuten nodig had 
om zijn nieuwe veters aan te brengen.  
De tweede helft: 
We verwachte de tweede helft een storm van aanvallen van WBSV,  door de achterstand en 
doordat ze nu wind mee hadden.  Daar kwam helemaal niets van terecht. Het was RCZ wat 
de kansen kreeg maar in eerste instantie niet wist te benutten. Na circa twintig minuten wist 
Danny goed door te gaan en vanaf de achterlijn een strakke over de grond voorzet losliet die 
door Rob kon worden binnengelopen.  Rob zijn tweede en de 0-4 op het denkbeeldige 
elektronische scoreboard. WBSV  bakte er niet veel meer van en RCZ geloofde het wel.  Met 
nog zo'n 10 minuten te gaan mocht de Knoet ook nog zijn opwachting maken ,  het was 
Danny, met lichte hamstring klachten die plaats maakte voor de Knoet.  De Knoet was 
ouderwets weer overal te vinden, in de achterhoede en in de voorhoede. Het was Rob die 
hiervan wist te profiteren. De keeper van WBSV dacht Rob uit te kappen ( wat normaal wel 
lukt 😂)  maar dit keer niet. Rob ontfutselde de bal van de keeper en schoot de 0-5  in het 
lege doel. Hierna was de koek wel op en juist op tijd floot de scheidsrechter af.  
Een mooie en welverdiende overwinning van de gladiatoren van RCZ 5  welke met inzet en 
enthousiasme werd bereikt.  
Wanneer kunt u de Racers van RCZ 5 zelf aanschouwen op het Jagersveld? Aanstaande 
zondag 13 maart om 10.00 uur staat de volgende thuiswedstrijd op het programma.  
Tot dan. 
 
Uw verslagggever: 
De Knoet 
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