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Jeugdcoördinatoren 
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Jordy de Jong tel. 06-12154539 
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Coördinator JO12-JO13 
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Clubvan100@rcz.nu 
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redactie@rcz.nu 
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Programma  
 

 

10 sep 8.30 OFC JO11-3 RCZ JO11-2 

10 sep 8.30 KFC JO9-3 RCZ JO9-3 

10 sep 8.30 Sporting Krommenie JO8-2 RCZ JO8-2 

10 sep 8.45 RCZ JO15-2 Assendelft JO15-3 

10 sep 8.45 RCZ JO13-1 WSV 30 JO13-2 

10 sep 8.45 Purmerland JO9-1 RCZ JO9-1 

10 sep 8.45 RCZ JO9-2 ZCFC JO9-1 

10 sep 8.45 RCZ JO9-4 Purmerland JO9-4 

10 sep 9.00 Hercules Zaandam sc JO11-2 RCZ JO11-1 

10 sep 9.45 RCZ JO8-1 Rijp (de) JO8-1 

10 sep 10.00 Purmerend JO13-6 RCZ JO13-3 

10 sep 10.15 SDOB MO13-1 RCZ MO13-1 

10 sep 10.30 RCZ JO14-1 Zaanlandia JO14-1 

10 sep 10.30 RCZ JO13-2 DRC JO13-2 

10 sep 10.45 RCZ MO11-1 IJburg AFC MO11-2 

10 sep 10.45 RCZ MO11-2 Alliance 22 MO11-1 

10 sep 11.00 OSV MO17-1 RCZ MO17-1 

10 sep 11.15 Zaanlandia JO15-2 RCZ JO15-1 

10 sep 12.00 RCZ JO17-1 Blokkers De JO17-2 

10 sep 12.00 RCZ JO11-3 Wherevogels De JO11-3 

10 sep 12.00 RCZ JO11-4 Limmen JO11-5 

10 sep 12.00 RCZ JO10-1 KFC JO10-1 

10 sep 12.00 RCZ JO10-2 Wherevogels De JO10-5 

10 sep 12.30 Purmersteijn JO12-2 RCZ JO12-1 

10 sep 14.00 RCZ 35+1 Overbos 35+1 

10 sep 14.00 RCZ 2 ZCFC 4 
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10 sep 14.00 RCZ 35+2 JOS/W'graafsmeer 35+1 

10 sep 15.00 Hercules Zaandam sc 1 RCZ 1 

10 sep 16.00 RCZ 45+1 AFC 45+1 

10 sep 16.00 RCZ JO19-1 Hercules Zaandam sc JO19-2 

11 sep 9.30 KFC 5 (zon) RCZ 5 (zon) 

11 sep 10.00 SVA 3 (zon) RCZ 2 (zon) 

11 sep 10.00 Hercules Zaandam sc 4 (zon) RCZ 3 (zon) 

11 sep 13.00 DWS VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 

11 sep 14.00 Wherevogels De 1 (zon) RCZ 1 (zon) 

11 sep 14.00 Ilpendam 4 (zon) RCZ 4 (zon) 

 

 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 8 SEPTEMBER 

17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : René 

 
 
KANTINEDIENST ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
08.00-13.00  : Gré 
08.15-10.30  : Ouder JO8-1 + Ouder JO13-2 
09.30-12.00  : Ouder JO10-1 (René Dekker) + Ouder JO10-2 (Raphael Koelewijn) 
10.30-13.00  : Ouder JO13-1 (Esther de la Hey) + Ouder JO9-2 (Volker Schneemann ) 
13.00-Einde  : Mary &  Sabrina 

 
 
 KANTINEDIENST ZONDAG  11 SEPTEMBER 
GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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Heb je een verslag of een foto die je graag met de hele club wil delen? Mail 

deze dan naar redactie@rcz.nu voor maandag 12.00u. 
 
 
 

Wedstrijdverslagen: 
 

OFC JO-10 3 - Rcz JO-10 2. 

Na nog maar 1 week training zijn de jongens er toch duidelijk klaar voor om een 

wedstrijd te spelen. In alle vroegte  (8.00u) staat iedereen fris en fruitig op het veld ;-). 

Met (voorlopig) 3 nieuwe jongens in het team,  Devaughn, Don-Amour en Anil gaat het 

merendeel oude F 3 positief en sommigen wat zenuwachtig het veld op. In de eerste helft 

gaat RCZ meteen goed in de aanval, het lijkt of ze al veel langer met elkaar samen 

spelen. De "nieuwe" jongens trekken het spel lekker naar voren. Er wordt goed 

overgespeeld naar elkaar en goed gekeken waar medespelers staan. Fedde is erg scherp 

op de bal vandaag, onderschept meerdere keren mooi de bal en weet hem ook goed af te 

geven. Devaughn weet vaak los te komen van de tegenstander maar scoren lukt helaas 

niet elke keer. Maar de aanvallende houding en de goede verdediging brengt RCZ op een 

2-1 voorsprong bij rust. Beide doelpunten zijn door Devaughn gescoord.  

 

In de tweede helft staat het helaas als vrij snel 2-2. Je merkt dat ze weer even tijd nodig 

hebben om scherp te worden en bij sommige mannetjes zie je al wat moeheid. Alles al in 

de eerste helft gegeven. Maar het is een spannende over en weer bij elkaar voor het doel 

maar de bal valt steeds maar niet in het net. Zo wordt het een spannende nagelbijtende 

tweede helft. Waarbij over en weer kansen gecreëerd worden maar de doelpunten steeds 

niet vallen. Gelukkig ook niet bij de tegenstander :-). En dan ineens is het 3-2 voor RCZ! 

Mooi samenspel zowel voor als achter in het veld en Liam die uiteindelijk weet te scoren. 

Maar OFC denkt net zo en na een paar minuten is het 3-3. En dan heeft OFC net meer 

strijdkracht aan het eind en een paar minuten voor het fluitsignaal breekt OFC uit en 

komt iemand vrij voor het doel van RCZ en wordt het 4-3. RCZ geeft echt niet op en 

stuift op het doel van OFC af wat een aantal spannende momenten (vooral voor de 

ouders) oplevert maar het blijft 4-3. Het was een mooie, leuke en vooral spannende 

eerste wedstrijd!  

Goed gedaan jongens! 

 

 

 
Zaanlandia JO11-1 – RCZ JO11-1 

 

Na weken van ontspanning zonder gerace en gesjees, zonder stinkende sporttassen, 

zonder belachelijk vroege wekkers in het weekend, zonder koffie uit plastic 

weggooibekers, zonder zwarte kunststofspikkels in de wasmand en voor de wasmachine, 

was het afgelopen week dan eindelijk zo ver: het nieuwe voetbalseizoen is weer 

begonnen! 

 

Voor iedereen was het weer even wennen, nieuwe benamingen van de teams, nieuwe 

indelingen en her en der ook nieuwe gezichten. Geen F-jes, E, D, C, B of A’s meer, maar 

bijvoorbeeld RCZ MO13-1 of JO10-2. Het klinkt nu nog als geheimzinnige bezweringen, 

maar het zal snel genoeg wennen. De rest van Europa werkt al langer met deze 

indelingen, dus wij moeten ook mee in de vaart der volkeren. 

 

De eerste trainingsweek had (zoals het eigenlijk bij een amateurclub hoort) wat 

“opstartproblemen”. Onduidelijkheid over trainingstijden, teams die geen trainer hadden, 

mailto:redactie@rcz.nu
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ontevredenheid over de teamindelingen, kortom de strubbelingen bij het begin van een 

nieuw seizoen waar veel andere verenigingen ook mee te maken hebben. 

 

Natuurlijk zou iedereen het liefste willen dat alles perfect tot in de puntjes en tot ieders 

tevredenheid geregeld zou zijn, maar helaas werkt het niet zo in de 

amateurvoetbalwereld. Die wereld is afhankelijk van heel veel vrijwilligers, die allemaal 

in hun eigen tijd hun enorme best doen om het iedereen naar de zin te maken. En ja, er 

gaat soms wel eens wat mis, maar laten we alsjeblieft onthouden dat RCZ geen profclub 

is en dat het gerund wordt door een grote groep enthousiaste mensen die hun uiterste 

best doen om iedereen met veel plezier te laten voetballen.  

 

En laat afgelopen weekend nou voor heel veel teams in het teken hebben gestaan van 

“de-eerste-wedstrijd-van-het-seizoen”. Zo ook voor RCZ JO11-1, in de volksmond E-Tops 

genoemd. Het blijft nog even wennen, die nieuwe naam. De JO11-1 is een geheel nieuw 

team, samengesteld uit spelers van diverse E-teams en het F1 team van vorig seizoen: 

Fons, Menno, Sydney, Mykah en Jasper komen uit de E2. Angelo uit de E5. Max, Sem en 

Kick uit de E4. Thomas uit de E1. En Boyd, Joris en Kerim uit de F1. U ziet het, het is een 

zeer divers pluimage. Oftewel een bij elkaar geraapt… Zooitje zou ik niet meteen zeggen, 

want al die zooitjes kunnen erg leuk voetballen en het is aan Jordy en Oda om er een 

team van te breien.  

 

Zaterdag stond de eerste wedstrijd op het programma voor de beker, uit tegen 

Zaanlandia JO11-1. De wekker moest weer ouderwets vroeg gezet worden op zaterdag, 

gelukkig hoefden we de Zaanstreek niet uit, dat scheelde weer. De avond van tevoren 

was er in menig huishouden nog lichte paniek, toen bleek dat er dusdanige groeispurts 

gemaakt waren in zomer, dat de vertrouwde RCZ-tenues niet meer pasten. Noodkreten 

via WhatsApp brachten gelukkig een oplossing. 

 

RCZ stond als eerste op het veld en had een intensieve warming-up. Op die manier kan 

je je tegenstander natuurlijk ook imponeren. De opstelling begon met Thomas op doel, 

Joris, Sydney en Mykah achterin, Sem, Fons en Kick op het middenveld en Kerim en 

Angelo in de aanval. Max, Boyd en Jasper begonnen op de bank. Menno moest deze 

eerste wedstrijd missen, maar kwam evengoed wel aan z’n sportieve uitdaging; hij 

fietste maar liefst meer dan 100 km weg dit weekend. 

 

Zaanlandia zette vanaf de aftrap meteen flink druk, binnen de kortste keren hadden ze 

hun eerste kans gecreëerd. RCZ moest duidelijk nog even wennen aan het nieuwe 

formaat van het veld, aan de nieuwe regels en aan elkaar. Eén van die nieuwe regels is 

dat je als keeper een terugspeelbal van je team niet meer in je handen mag nemen. Dat 

was nog niet bij al Thomas’ teamgenoten bekend, wat in het begin van de wedstrijd tot 

een paar spannende momenten leidde. 

 

De tegenstander blijft de druk opvoeren, Thomas moet meteen flink aan de bak, hij weet 

nog net met een handje de bal over het doel te tikken tot een corner. De hoekschop 

wordt heel fraai met effect genomen, want hoewel de eerste paal goed verdedigd wordt, 

belandt de bal toch in het net, 1-0 voor Zaanlandia. 

 

De wedstrijd komt iets meer in evenwicht, de Racers weten zo af en toe tot een opbouw 

van een aanval te komen. Toch is het even later Zaanlandia dat door een zelfde situatie 

op 2-0 komt. De Zaanlandianen zijn allemaal net iets groter en blijken al voor het tweede 

seizoen met elkaar te spelen, ze zijn duidelijk op elkaar ingespeeld. Terwijl RCZ nog naar 

elkaar zoekt en elkaar nog moet leren kennen en vinden. Het is geen excuus,  maar een 

feitelijke constatering. 

 

Toch geeft RCZ het niet op. Een diepe bal van Jasper wordt tot corner weggewerkt, maar 

de hoekschop levert helaas niets op. Niet veel later krijgt Joris net over de middenlijn 
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een vrije trap, Angelo pikt ‘m op en speelt op Kick, die passt terug op Angelo, maar diens 

schot belandt in de handen van de keeper. 

 

Aan de andere kant van het veld ruimt Mykah weer professioneel op en zorgt Thomas 

voor een OOOOOEEEEEHHHH!!!-moment op de tribune, door de bal uit z’n handen te 

laten glippen, maar zich vervolgens roekeloos tussen gretige Zaanlanders op de bal te 

storten. Ondertussen wordt er flink doorgewisseld en de wisselspelers leven intens mee, 

wat wel blijkt uit de oppeppende steunbetuiging die Sem naar Joris roept: "Kom op Joris, 

beuken!”. Over het ontbreken van fanatisme bij de bank heb ik Jordy en Oda na de 

wedstrijd niet gehoord. 

 

Na rust wordt de wedstrijd gelijkwaardiger. RCZ lijkt hun schroom afgegooid te hebben 

en trekt vrolijk ten aanval. Een gevaarlijk afstandsschot van Kerim gaat maar net naast. 

Sem weet de opbouw van een Zaanlandia-aanval goed te storen, toch is het Zaanlandia 

dat de overhand in de wedstrijd heeft. Ondanks goede verdedigende acties van Sydney 

en Fons. En ondanks de verwoede aanvalspogingen van Max en Boyd.  

 

Vlak voor het eindsignaal scoort Zaanlandia nog 3-0 uit een mooi genomen vrije trap. De 

Racers hebben gestreden voor wat ze waard waren, maar ze moeten nog even wennen 

aan elkaar. Ze moeten elkaar nog even leren vinden op het veld. Ik twijfel er echt er niet 

aan dat dat goed gaat komen. En volgens mij vele van de meegereisde supporters ook 

niet. Dit team heeft potentie, let op mijn woorden. Tot volgende week! 

 

Uw razende reporter 

 

 

RCZ Zo -Meteoor Zo 

  

Vanmiddag ontvingen wij de Meteoor uit Amsterdam op ons fraaie complex. Wat zal ik 

schrijven over deze wedstrijd ,voor de rust was het eerste kwartier voor de Meteoor die 

erg veel druk zette op de bal door hun snelle voorhoede volgens onze voorzitter in rust 

,daarna kantelde de wedstrijd  in ons voordeel met enkele goede opgelegde kansen die 

helaas niet werden benut . Na rust  werden enkele foutjes ons fataal en wist de Meteoor 

twee keer te scoren ,helaas was dus niet de eerste klap een daalder waard ,ook jammer 

was het dat de voor rust goed leidende scheidsrechter na rust een beetje warrig begon te 

fluiten en met kaarten ging wapperen ,jongens praten tegen een scheidsrechter heeft 

geen zin ,gaat meestal nadelig werken, maar niet getreurd volgende week beter en dan 

hopelijk drie punten mee naar Zaandam. 

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
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