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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 
25 sep ASC Volewijckers JO11-1 RCZ JO11-1 3 - 4 
25 sep KFC JO14-2 RCZ JO14-3 20 - 1 
25 sep RCZ JO11-3 KFC JO11-4 5 - 7 
25 sep RCZ JO11-2 WSV 1930 JO11-2 20 - 2 
25 sep RCZ JO14-2 Overbos sv. JO14-3 2 - 1 
25 sep RCZ JO12-3 ZCFC JO12-1 7 - 2 
25 sep RCZ JO7 - Mini Racers 1 Fortuna Wormerveer sv Rangers - 
25 sep RCZ JO7 - Mini Racers 2 SDOB Vuurdraken - 
25 sep SVA MO13-1 RCZ MO13-1 5 - 5 
25 sep FC Zaandam JO12-2 RCZ JO12-2 3 - 0 
25 sep Velsen Rkvv JO15-2 RCZ JO15-2 3 - 3 
25 sep RCZ JO15-1 KFC JO15-3 22 - 2 
25 sep RCZ MO15-2 Saenden MO15-1 2 - 0 
25 sep RCZ JO12-1 ODIN 59 JO12-1 7 - 4 
25 sep DEM (RKVV) JO19-2 RCZ JO19-1 0 - 2 
25 sep De Wherevogels 3 RCZ 3 4 - 3 
25 sep Vrone MO15-1 RCZ MO15-1 0 - 2 
25 sep RCZ JO19-2 KFC JO19-3 1 - 1 
25 sep RCZ JO17-1 FC Uitgeest JO17-2 5 - 0 
25 sep RCZ MO19-1 Purmersteijn MO19-1 5 - 0 
25 sep V.V. Bergen JO17-3 RCZ JO17-2 16 - 2 
25 sep FC Uitgeest MO17-1 RCZ MO17-1 0 - 0 
25 sep Rijp (de) JO14-1 RCZ JO14-1 3 - 8 
25 sep FC Zaandam 3 RCZ 2 3 - 0 
25 sep RCZ 1 SDOB 1 1 - 8 
25 sep RCZ 35+2 Zwaluwen 30 HCSV 35+1 1 - 8 
25 sep RCZ 4 FC Zaandam 4 5 - 1 
25 sep WSV 1930 3 RCZ 5 7 - 1 
25 sep GeuzenMiddenmeer 45+2 RCZ 45+1 0 - 4 
25 sep RCZ 35+1 SDW 35+1 5 - 0 
26 sep RCZ 5 (zon) Beemster 4 (zon) 2 - 7 
26 sep RCZ 2 (zon) Meteoor De sv. 2 (zon) 3 - 1 
26 sep RCZ VR1 AMVJ VR3 2 - 1 
26 sep RCZ 3 (zon) RCZ 4 (zon) 1 - 4 
26 sep RCZ 1 (zon) Westzaan 1 (zon) 2 - 1 
29 sep Purmerend JO11-1 RCZ JO11-1 - 
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2 okt 8:45 RCZ JO14-1 DRC JO14-2 co 
2 okt 8:45 RCZ JO12-3 FC Zaandam JO12-4 co 
2 okt 8:45 RCZ JO11-3 ODIN 59 JO11-4 co 
2 okt 8:45 RCZ JO9-3 FC Zaandam JO9-2 co 
2 okt 8:45 RCZ JO8-2 KFC JO8-3 co 
2 okt 8:45 RCZ JO8-3 Zaandijk JO8-1 co 
2 okt 10:30 RCZ JO15-2 OFC JO15-1 co 
2 okt 10:30 RCZ JO9-2 Zaandijk JO9-1 co 
2 okt 10:30 RCZ MO15-1 Foresters (de) MO15-1 co 
2 okt 10:30 RCZ MO13-1 DZS MO13-1 co 
2 okt 12:30 RCZ 5 FC Uitgeest 4 co 
2 okt 12:30 RCZ JO17-2 DEM (RKVV) JO17-3 co 
2 okt 12:30 RCZ MO17-1 IJmuiden vv. MO17-1 co 
2 okt 14:30 RCZ 45+1 IVV 45+1 co 
2 okt 14:30 RCZ 3 Rijp (de) 2 co 
3 okt 12:00 RCZ 4 (zon) FC Uitgeest 6 (zon) co 
 

 
 
 
 

 
25 sep 8:30 ASC De Volewijckers JO11-1 RCZ JO11-1 3 - 4 
25 sep 8:30 KFC JO14-2 RCZ JO14-3 20 - 1 
25 sep 8:45 RCZ JO11-3 KFC JO11-4 5 - 7 
25 sep 8:45 RCZ JO11-2 WSV 1930 JO11-2 20 - 2 
25 sep 8:45 RCZ JO14-2 Overbos sv. JO14-3 2 - 1 
25 sep 8:45 RCZ JO12-3 ZCFC JO12-1 7 - 2 
25 sep 8:45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 FortunaWormerveer  - 
25 sep 8:45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 SDOB Vuurdraken - 
25 sep 9:30 SVA MO13-1 RCZ MO13-1 5 - 5 
25 sep 10:15 FC Zaandam JO12-2 RCZ JO12-2 3 - 0 
25 sep 10:30 Velsen Rkvv JO15-2 RCZ JO15-2 3 - 3 
25 sep 10:30 RCZ JO15-1 KFC JO15-3 22 - 2 
25 sep 10:30 RCZ MO15-2 Saenden MO15-1 2 - 0 
25 sep 10:30 RCZ JO12-1 ODIN 59 JO12-1 7 - 4 
25 sep 12:00 DEM (RKVV) JO19-2 RCZ JO19-1 0 - 2 
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25 sep 12:00 De Wherevogels 3 RCZ 3 4 - 3 
25 sep 12:15 Vrone MO15-1 RCZ MO15-1 0 - 2 
25 sep 12:30 RCZ JO19-2 KFC JO19-3 1 - 1 
25 sep 12:30 RCZ JO17-1 FC Uitgeest JO17-2 5 - 0 
25 sep 12:30 RCZ MO19-1 Purmersteijn MO19-1 5 - 0 
25 sep 13:00 V.V. Bergen JO17-3 RCZ JO17-2 16 - 2 
25 sep 13:30 FC Uitgeest MO17-1 RCZ MO17-1 0 - 0 
25 sep 14:00 Rijp (de) JO14-1 RCZ JO14-1 3 - 8 
25 sep 14:00 FC Zaandam 3 RCZ 2 3 - 0 
25 sep 14:30 RCZ 1 SDOB 1 1 - 8 
25 sep 14:30 RCZ 35+2 Zwaluwen 30 HCSV  1 - 8 
25 sep 14:30 RCZ 4 FC Zaandam 4 5 - 1 
25 sep 14:30 WSV 1930 3 RCZ 5 7 - 1 
25 sep 15:30 GeuzenMiddenmeer 45+2 RCZ 45+1 0 - 4 
25 sep 16:30 RCZ 35+1 SDW 35+1 5 - 0 
26 sep 10:00 RCZ 5 (zon) Beemster 4 (zon) 2 - 7 
26 sep 11:30 RCZ 2 (zon) Meteoor De sv. 2 

(zon) 
3 - 1 

26 sep 12:00 RCZ VR1 AMVJ VR3 2 - 1 
26 sep 12:00 RCZ 3 (zon) RCZ 4 (zon) 1 - 4 
26 sep 14:00 RCZ 1 (zon) Westzaan 1 (zon) 2 - 1 
29 sep 18:00 Purmerend JO11-1 RCZ JO11-1 - 
 
Activiteitenkalender 
zaterdag 30 oktober  Start competitie jeugd bovenbouw (J/MO13-          

………J/MO19) 
zaterdag 30 oktober 2021            Werkersavond vrijwilligers RCZ 
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 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 
 
 

 
 

 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2021-2022, Nummer 7, 29  september 2021. 

Kantineplanning  
Zaterdag 2 oktober     
08.00-13.00 2 vaste medewerkers   
08.15-10.30 Ouder JO9-2 + Ouder MO13-1  

10.30-13.00 

Ouder JO14-1 + Ouder 
JO12-3 
 JO 12-3 + Ouder JO8-2   

12.00-14.30 Ouder MO15-1   
13.00- Einde Gré + vaste medewerker  
14.00-16.30 Ouder MO17-1 + Ouder JO17-2  

14.30-17.00 
Speler RCZ 
Zat.5  Zat.5   

16.30-19.00 2 Spelers RCZ Zat.3(Youri & Leon)  
      
Zondag 3 oktober     
11.00-15.30 Esther    
      
Maandag 4 oktober     
17.00-18.00 Natascha    
18.00-19.00 Inge    
19.00-21.45 Denise    
      
Dinsdag 5 oktober     
17.00-Einde Ada & Mireille   
      
Woensdag 6 oktober     
16.00-19.00 Jan Vinke    
19.00-21.45 Denise    
      
Donderdag 7okotber     
18.30-Einde Esther    
21.00-23.30 Norma    
      
Zaterdag 9 oktober     
08.00-13.00 2 vaste medewerkers   
08.15-10.30 Ouder JO12-1 + Ouder JO10-2 + OuderJO10-1 
10.30-13.00 Ouder JO14-2 + Ouder JO11-1 + Ouder JO9-1 
12.00-14.30 Ouder MO15-2   
13.00-Einde 2 vaste medewerkers   
14.00-16.30 Ouder JO15-2 + Ouder JO17-2  

16.30-19.00 
Speler RCZ Zat.2 + Speler RCZ 
Zat.4  
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Oud? Nee? Goud! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een paar ‘oude’ RCZ cracks bij elkaar! Michel en Marco Elzenga, Ab Smit en Erik van 
Dam.De dames van RCZ hadden een meerdaagse toernooi in Tolbert en de mannen 
gingen natuurlijk mee. Na een fantastische feestavond daar, belandden deze heren 
achter de coulissen van het toneel om vervolgens daar de nacht door te brengen.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is de week van de scheidsrechter en dan 
mag er natuurlijk ook geen foto ontbreken van 
Andy de Graaf. Die heeft heel wat wedstrijdjes 

gefloten bij RCZ! Hier met Arie Huijsman na 
een kampioenswedstrijd! 
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Doe mee en (ver)koop loten! 
De Grote Clubactie van 2021 is op zaterdag 18 september van start gegaan en er 
zijn al enkele loten verkocht! Doe ook mee en verkoop of koop loten en verdien geld 
voor de jeugdafdeling van RCZ.   
Alle  jeugdspelers hebben afgelopen week via hun leider of trainer de 
verkoopboekjes en/of verkooplijst ontvangen met instructies. Heb je nog niets 
ontvangen? Vraag ernaar bij je leider of trainer! De eerste verkoopboekjes zijn al 
binnen en online zijn er ook al loten gekocht. 

Wist je dat je Grote club actie loten ook online bij RCZ kan kopen via de website?   

De Club van Honderd heeft 2 superloten gekocht. 1 Superlot vertegenwoordigt 50 
loten met extra kans op het Grote Clubfeest. Wij bedanken de Club van Honderd 
hiervoor!!!  

We hopen dat ieder RCZ  lid deze actie ondersteunt en minimaal 5 loten koopt en/of 
verkoopt. Dat moet toch wel lukken. 
De opbrengst gaan we weer gebruiken voor het organiseren van activiteiten voor 
onze jeugdleden. 
 
 
Coördinator RCZ Grote Clubactie 2021 

jeugdevenementen@rcz.nu    Gea van de Stadt 

 

 

 

 
 

 
 

En hier nog wat scheidsrechters uit 
2003 met o.a. Gerth Jan Heck en 

Joop Korver. 
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Wedstrijdverslagen  

RCZ Zon 1 - Westzaan Zon 1 
Uitslag 2-1 
 
Hedenmiddag ontvingen wij voor de eerste streekderby ook het 100 jarige bestaande 
Westzaan. Voor mij erg leuk omdat ik daar zelf van mijn elfde tot mijn twintigste op 
een laag pitje heb gespeeld. Maar nu toch iets over de wedstrijd dat was een leuke 
pot die niet werd ontsierd door gemeen voetbal en dergelijke, maar door een hoop 
misverstanden van de scheidsrechter daar zal ik verder maar niet over uitweiden. Wij 
wonnen deze wedstrijd op wilskracht en door misverstanden achterin van beide 
kanten vielen de doelpunten. In het laatste kwartier werden we wel heel erg 
teruggedrongen, maar met kunst en zeer sterk keeperswerk van Rick met twee keer 
geluk op de paal en lat hielden we stand en was de eerste overwinning een feit. 
 
Jongens Bedankt! 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  
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RCZ JO12-1   -   ODIN ‘59 JO12-1 

Noem het kinderachtig maar ik was behoorlijk nerveus vanmorgen. De laatste 
competitie wedstrijd wonnen we weliswaar dik maar we waren slordig en niet scherp. 
Afgelopen week verloren we van de 11-1 en ook de laatste training op woensdag liep 
niet zoals ik wilde. We zitten dus niet in de goede flow.  

Dan kijk je in de voetbalapp en zie je dat de KNVB het team een klasse hoger heeft 
ingedeeld. Leuk natuurlijk maar meteen tegen de nummer 2 die slechts op klein 
verschil in doelsaldo niet op de eerste plaats staat. De voortekenen waren dus niet 
zo heel gunstig maar goed, we hebben er heel veel zin in en het weer is perfect om 
te voetballen.  

Verzamelen doen we in de kleedkamer waar we de opstelling bespreken. We gaan 
wat meer defensief spelen omdat ik een zware wedstrijd verwacht.  Met zowel Mats 
als Eashan achterin heb ik meer vertrouwen in een goede afloop. Siem maakt veel 
progressie de laatste weken en hij gaat als centrale middenvelder beginnen. Met zijn 
steekpasses en goede overzicht hoop ik dat de spitsen wat beter in stelling worden 
gebracht.  Ik probeer de jongens nog even extra op scherp te zetten voor we de 
kleedkamer verlaten voor de warming up. ODIN is iets later vanwege 
parkeerproblemen maar redelijk op tijd fluit Milco voor de aftrap. Altijd een belangrijke 
fase, zo’n begin van de wedstrijd. Waar staan we en hoe liggen de verhoudingen?  

De jongens verassen mij in positief opzicht. Wij zijn feller dan ODIN en domineren 
het spel door goede samenwerking. Mijn vertrouwen begint te groeien en een snelle 
goal van Thijs doet mijn vertrouwen al helemaal toenemen. Heel lang genieten van 
de voorsprong kunnen we niet want ODIN maakt vrij snel gelijk na een foutje van 
onze kant. RCZ gaat goed verder en Siem weet met een werkelijk prachtige goal de 
score op 2-1 te brengen. Time out. Lochamaro en Sebas verlaten het veld en hun 
plek op het middenveld wordt ingenomen door Elijah en Yatish.  

Meteen een tegengoal, 2-2. Die zagen we even niet aankomen maar Yatish bewijst 
zijn waarde voor het team door de 3-2 en 4-2 voor zijn rekening te nemen. Met deze 
stand gaan we de rust in. De mannen zijn positief over de wedstrijd en peppen elkaar 
op in de kleedkamer. Kom op boys, dit mogen we niet uit handen geven!  Het hele 
team speelt sterk en Siem doet het geweldig op zijn nieuwe positie!  

Na de rust een zelfde beeld. Met prachtig en snel voetbal van RCZ vliegen de goals 
erin. Sebastiaan, Yatish, nog een knalharde bal op de paal en goal nummer 7 is voor 
Elijah. Gerustgesteld gaan we het laatste kwart in. Siem is vuurrood van inspanning 
en gaat samen met Eashan in de wissel. Beide mannen hebben een prima wedstrijd 
gespeeld en mogen uitrusten.  

 

Het laatste kwart van de wedstrijd is aangebroken. Uit een prachtige vrije trap weet 
onze aanvoerder Mats de lat te raken, de bal ketst terug het veld in en Yatish 
probeert met een omhaal te scoren. Die gaat helaas net naast. Daarna komt ODIN 
terug in de wedstrijd en weet onze uitstekend keepende Gillian te passeren. Een 
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ongelukkig momentje daarna voor Rayan die een eigen doelpunt maakt. We zetten 
uit voorzorg Elijah terug van het middenveld naar de linksback positie en spelen de 
wedstrijd professioneel uit. Opgelucht ben ik als Milco, die fantastisch floot, een eind 
maakt aan de wedstrijd. Met een prachtige 7-4 overwinning maken we onze entree in 
de 2e klasse!!! Complimenten voor het hele team. Hard gewerkt, goed gevoetbald!!  

De rest van het weekend mogen we genieten van een prachtige en welverdiende 
overwinning en vanaf maandag gaat de focus op Uitgeest. De koploper in de 
competitie.  

Michiel Honig 

Ps. Milco bedankt voor het fluiten!  
 
Vrone mo15-1 - R.C.Z. mo15-1  

Vandaag de 1e wedstrijd van de 
competitie in de 2e klasse voor de 
meiden van R.C.Z. We moesten even 
een stukje rijden naar Sint Pancras 
en i.v.m. met een omleiding duurde 
de reis ook iets langer. De meiden 
spelen vandaag in hun nieuwe 
tenues, dus even netjes alles 
ophangen, zodat de meiden hun 
nieuwe spullen kunnen aantrekken. 
Helaas zijn we vandaag weer niet 
compleet, maar de meiden hebben er 
zin in! 

Na de afgelopen wedstrijden in de beker, gaat dit toch echt een andere wedstrijd zijn. 
Daar zijn de meiden zich ook van bewust en zijn de zenuwen duidelijk merkbaar (niet 
alleen bij de meiden 😉). We hebben 3 wedstrijden gewonnen met dubbele cijfers en 
ze zijn nu echt toe aan wat uitdaging. De tenues zijn aan en de meiden zien er tip top 
uit in hun nieuwe tenue! 

 R.C.Z. sponsor super bedankt voor ALLES! 
Even snel de opstelling en bespreking want het 
is al bijna tijd  

Het was een korte warming up en de zenuwen 
waren ook merkbaar tijdens de warming up. Kom 
op meiden. Koppie erbij! We staan aan de zijkant 
en zien wel een verschil qua veld. Hey dit veld is 
scheef, horen we één van de meiden zeggen. 
Nou en idd het veld liep een beetje af hahaha 
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De wedstrijd kon eindelijk beginnen. We merken al meteen dat dit een ander niveau 
is dan de bekerwedstrijden. Toch zijn het de meiden van R.C.Z. die al snel beginnen 
aan een aanval. Elif gaat er als een speer vandoor en rent haar tegenstander eruit. 
Ze passt hem prachtig op Khetam maar helaas staat daar de keeper van Vrone en is 
ze net te laat. Er wordt van achter weer heel goed opgebouwd en Gaby gaat naar 
voren. Gaby passt de bal keurig op Lizz maar ook daar is weer de keeper van Vrone. 
Vrone heeft bal, maar al snel heeft Aaliyah de bal verovert en via het midden ontstaat 
er weer een ruimte. De ruimte is heel klein want R.C.Z. maakt het veld veel te klein. 
Toch heeft Lizz de bal en maakt weer een prachtige actie, zoals we gewend zijn 
haar. Lizz geeft een voorzet op Khetam, maar een speelster van Vrone komt er 
tussen en schiet de bal snoeihard in eigen goal 0 – 1. (Een klein beetje gerechtigheid 
na het niet krijgen van een overduidelijke penalty). Oh oh wat wordt er op een kluitje 
gevoetbald, zodat er veel te weinig ruimte is. Luuke neemt een prachtige corner, 
maar er staat een blok van 7 Vrone meiden , dus de bal is al weer snel weg. Vrone 
komt met een uitbraak, maar deze wordt al snel afgebroken door Anne. Er wordt 
netjes overgespeeld en zo komt de bal in de voeten van Lin. Lin geeft een mooie 
pass op Lizz, die hem direct diep geeft op Khetam, maar weer staat die keeper in de 
weg. Vrone gaat er weer vandoor en die spits is wel heel snel. Maar ja wij hebben 
Nova en er is gewoon niemand sneller dan onze “FLASH". Nova onderschept de bal 
en speelt heel rustig met firdaous de bal weer naar het midden. De bal komt via 
Luuke bij Elif en die gaat er weer als een speer vandoor. Er komt een mooie voorzet 
op Khetam en voor de zoveelste keer, staat de keeper te goed. Het is rust en we 
hebben een hoop te bespreken. Er wordt veel te veel naar binnen gespeeld en het is 
een kluitje. We moeten ruimte creëren aan de zijkanten. De meiden weten wat ze 
moeten doen en zo gaan we weer het veld op. Het is een wedstrijd met heel veel 
kansen, maar helaas geen resultaat.(net zoals ajax tegen Groningen). Het wil maar 
gewoon niet lukken! De lat , de paal , net over , net naast , de keeper,  net aan 
buitenspel noem het maar op. Oh ja en de scheidsrechter(tje) laten we het daar maar 
niet over hebben"#$%. Maar goed terug naar de wedstrijd. Achter gaat het echt lekker. 
Die meiden spelen zo goed over. Anne Gaby Firdaous Nova en Aaliyah staan zo 
lekker uit te verdedigen.  Er is rust en dat is mooi om te zien. Zo krijgt onze keeper 
Bo ook weinig te doen. Gaby onze voorstopper heeft de bal en maakt een  dubbel 
triple één tweetje met onze mid mid Rona. Hoe mooi is dit. Ze gaan met z’n tweeën 
gewoon dat hele veld over. De bal eindigt bij Gaby en haalt uit en ja hoor, weer die 
lat! Gelukkig staat Khetam daar en als een echte spits loopt ze die bal zo binnen. 
Hèhè eindelijk die 0 – 2. Lin staat nu linksachter en haar tegenstander wordt 
helemaal gek van haar. Ze had alle ballen en bleef ook heel rustig. Speelde de bal 
keurig in op Firdaous en zo kan R.C.Z. weer opbouwen. De bal komt bij Rona en 
weer gaat gaby mee. Die 2 lopen weer samen door de verdediging maar helaas haalt 
de keeper de bal weer netjes uit het doel. We geven niet op en al snel komt er weer 
een aanval. Isana krijgt aan de rechterkant de bal, maakt een prachtige actie en 
schiet de bal super mooi voor op Khetam. Helaas in de handen van de keeper. Lizz 
heeft de bak en passt hem weer in de voeten van Rona. Rona draait open en bindt 
Gaby. En ja ook weer net over het doel. Uitbraak Vrone en er is niemand. Daar komt 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2021-2022, Nummer 7, 29  september 2021. 

ineens Gaby vanuit het niets. Super goed verdedigt. Tijdens de wedstrijd deelt Nova 
ons even mede dat ze nog een hart heeft,maar dan in haar voorhoofd. Bedankt Noof 
voor deze mededeling. R.C.Z. gaat weer in de aanval door een super combinatie 
door Nova en Firdaous. De bal komt via Rona bij Luuke, maar helaas weer net naast. 
Vrone probeert het nog één keer maar Nova haalt daar alles weg. En als Nova daar 
niet is, is Gaby daar. Vrone krijgt gewoon geen kans om op visite te gaan bij onze 
Bo. De laatste actie is tussen Rona en Lizz. De 2 nichtjes gaan samen en dan stuurt 
Rona Lizz weg, maar de keepr staat echt heel goed te keepen. De wedstrijd is 
afgelopen. Wij weten waar we deze week op moeten trainen, maar de 3 punten gaan 
weer lekker mee naar het kalf! Op naar volgende week, dan spelen we weer lekker 
thuis &'( 

 

Eerste competitiewedstrijd 25 september 2021 (Klasse 2)  
RCZ MO 19-1 – Purmersteijn MO 19-1        
Eindstand 4-1 

Goede start van de competitie. 
Al zaterdagvroeg werden de MO-19 meiden gesignaleerd op het complex. Isa en 
Christa waren de allerkleinsten aan het trainen en Reese stond haar mannetje door 
de JO 15-1 te fluiten. Uitslag 22-2. Dus gelijk een vuurdoop als jonge scheidsrechter. 
Mooi hoor meiden, dat jullie dit doen voor onze club! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze scheids Halil was weer van de partij. De setting in en rond het veld zag er 
gezellig uit. Een toeschouwer van Purmersteijn had zelfs zijn klapstoeltje 
meegenomen voor de wedstrijd en ze hadden de meest schattige grensrechter, die 
je je maar voor kunt stellen. Verder was er een leuke kaart voor Isa gekocht om haar 
een hart onder de riem te steken, nadat ze tijdens een bekerwedstrijd een botbreuk 
heeft opgelopen. Beterschap Isa! 

 
Ondanks Marks zijn frisse look, moesten onze meiden nog even 
wakker worden, want binnen de 5 minuten scoorde Purmersteijn de 
0-1. Vervolgens raakte de bal op het dak van de kleedkamer van de 
rugbyvereniging. Gelukkig was de superfitte opa van Reese (oud 
brandweerman als beroep) van de partij en klom met behulp van 
Juul, Cas, Lucas en Simon via een tweetal pallets het dak op en 
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kon de wedstrijdbal veilig stellen. De jongeren waren helemaal bezorgd en riepen 
“Past u wel op meneer!” 

 
Rana was deze match oppermachtig. Al snel maakte zij via 
een vrije trap buiten het strafschopgebied een prachtige 
goal. Dit deed zij door een prachtige curve aan de bal te 
geven 1-1. Met trots zei Mark “Oefenen we op hè met 
trainen….afronden!” Vervolgens volgden er nog een paar 
mooie kansen, maar die belandden vaak in de handen van 
de keeper.  
 

Nadat Rana een perfecte voorzet gaf aan Niki, kon zij deze 
mooi afmaken 2-1. Christa kon ook nog een keer doorbreken, 
maar helaas belandde de bal tegen de keeper. Vervolgens 
kwam de bal bij Isa, die met een apart boogje de 3-1 kon 
maken. Omdat het weer, voor deze tijd van het jaar, warm te 
noemen was, werd er een extra drinkmoment ingelast. Nadat 
de meiden weer begonnen waren, had Niki ook nog een mooie 
voorzet vanaf de linkerkant, helaas stond er toen niemand. 
Rust. De gehele wedstrijd verliep gemoedelijk, er waren geen 
ernstige overtredingen en er was geen gemopper. Een 
heerlijke wedstrijd om te spelen. Isa schroot nog keihard op de 
lat en Fleur kon de wedstrijd afmaken met een 4-1. Dit was een 
mooie start van de competitie, volgende week Hercules en ook 
deze pot kunnen we winnen! Denk aan die curve ballen!   
 

RCZ 35+1--- SDW 35+1  5-0 

Hedenmiddag ontvingen wij het aloude SDW uit Amsterdam een tegenstander die wij 
volgens mij nog nimmer hebben ontmoet.Na een pass van Jose op Gertjan deze 
door op Peter passeert zijn man geeft voor en en en Vabian kon binnen tikken.de 2-0 
kwam tot stand na tiktak voetbal en het eindstation was Jose na assist vanEl.C.Na 
rust wist SDW toch wat terug te doen binnen 30 seconden schoten ze twee keer op 
doel een keer een vangbal voor Arno en de tweede keer hoog over.Ik momenten 
gemist maar Hakan kreeg nog een dot van een kans maar helaas op de verkeerde 
kant van zijn voet het laatste doelpunt heb ik wel gezien deze werd gescoord door 
Michael Willemsen weet allen nog te melden dat El.C voortijdig werd gewisseld 
vanwege een verjaardag maar met een doelpunt en twee assist kon dat wel.  

Jongens Bedankt! 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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