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Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op 
www.rcz.nu 

 

Volg ons ook op Facebook!   

http://www.rcz.nu/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz


 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
www.rcz.nu 
 
Bestuur Voorzitter  
André Punt  
tel. 06-20136764 
voorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Commerciële 
Activiteiten/ 
Penningmeester  
Karel Visser  
tel. 06-14727292 
penningmeester@rcz.nu 
 
Bestuur Secretaris  
Fiona Hoogmoed  
tel. 0650428820 
secretaris@rcz.nu  
 
Bestuur Jeugdafdeling 
Jeroen Vollrath  
tel. 06-54383837 
jeugdvoorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Stichting Sportpark 
Vabian Braan  
tel. 06-27023601 
stichting-sportpark@rcz.nu 
 
Wedstrijdsecretaris  
Gerth-Jan Heck  
tel.  06-57967592 
wedstrijdsecretaris@rcz.nu 

Ledenadministratie en 
contributie 
Petra Koppen  
tel. 06-51699951 
ledenadministratie@rcz.nu 
 
Coördinator toernooien 
Karel Koning   
tel. 06-36036588 
toernooi-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Zaterdag 
Klaas Dallinga  
tel.  06–46168265 
coordinatorzaterdag@rcz.nu 
 
Technisch Jeugdcoördinator 
Jordy de Jong  
tel. 06-12154539 
 
Coördinator JO17-19 
Jeroen Vollrath 
tel. 06-54383837 
Jeugdvoorzitter@rcz.nu 

 
Coördinator JO12-JO15 
John van Dongen  
tel. 06-12109747 
d-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator JO8-JO11 
Vacature 
 
Coördinator Mini’s/Dwergen 
Jan Sjouwerman  
tel. 06-10175357 
dwergen-coordinator@rcz.nu 

Coördinator Meisjes 
Krista Steding – Van der Wardt 
Coordinator-meisjes@rcz.nu 
 
Coördinator stageplaatsen 
Gert Nieborg  
tel. 06-14739528 
stage-coordinator@rcz.nu  
 
Jeugdactiviteiten  
Gea van de Stadt  
tel. 06-37149612 
jeugdevenementen@rcz.nu 
 
Kantineplanning 
Esther Revers  
Tel. 06-83555143 
kantine@rcz.nu 
Inkoop - Anton de Bois  
tel 06-10374645 
 
Club van 100 
Ada van der Wardt 
tel 06-38454714 
Clubvan100@rcz.nu 

 
Clubblad de Racer  
Joyce Diel 
redactie@rcz.nu 
 
Website/Facebook RCZ 
Fiona Hoogmoed 
info@rcz.nu 
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Het nieuwe seizoen is weer van start 
 

De welverdiende vakantie zit er weer op voor de meesten. 

Zo de kop is er weer vanaf. De eerste trainingen zitten er weer op en ook zijn door de 

selectieteams de eerste bekerwedstrijden al gespeeld ter voorbereiding op de competitie die in 

het weekend van 23 en 24 september weer van start gaat.  

Ons complex ligt er prachtig bij. Het C veld is compleet gerenoveerd en op het A veld en C 

veld is onder de grasmat beregeningsapparatuur geplaatst waardoor de velden nog beter te 

onderhouden zijn in de toekomst en het plaatsen van een buizensysteem ten tijde van droogte 

niet meer nodig is. 

 

Wat zal het nieuwe seizoen ons gaan brengen? Hopelijk goede en mooie resultaten. Ons 

zondag 1 en 2 zijn gelukkig in een Zaanse klasse geplaatst waardoor er vele leuke derby’s op 

het programma staan. Bij de jongste  jeugd gaat een hoop veranderen in de opzet van het 

voetbal maar daar zal iedereen snel aan gewend zijn. Achter de schermen is door een groep 

mensen intensief gewerkt om zo optimaal mogelijk met de jeugd aan het nieuwe seizoen te 

gaan beginnen. Hulde daarvoor.  

 

Uiteraard zijn we weer zeer tevreden over de grote groep vrijwilligers die ook komend 

seizoen ons mooie cluppie weer draaiende gaan houden. Jullie zijn de onmisbare schakel in 

onze organisatie. Neemt niet weg dat wij op alle vlakken meer helpende handen kunnen 

gebruiken. Dus als u eens ergens voor gevraagd wordt zeg niet direct nee. U zult zien dat 

meedoen bij RCZ u veel plezier oplevert. 

 

Tot slot wens ik iedereen, namens het bestuur, een sportief en gezellig seizoen toe en tot ziens 

op de velden. 

 

André Punt, voorzitter 
 
 
 

NB: Het nieuwe RCZ informatieboekje staat hier op de website. Hierin vind je alle benodigde 
informatie over het komende seizoen bij RCZ. In de kantine is de geprinte versie beschikbaar. 
  
 

https://www.rcz.nu/557/informatieboekje-17-18/


 

 

 

 Uitslagen Afgelopen Weekend 

 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

2 sep 8.30 OFC JO11-2 RCZ JO11-1 1 - 7 
 

2 sep 8.30 OFC JO8-1 RCZ JO8-1 5 - 13 
 

2 sep 8.45 RCZ JO9-1 Blokkers de JO9-4 12 - 4 
 

2 sep 9.00 JVC JO13-2 RCZ JO13-1 1 - 1 
 

2 sep 9.00 Assendelft JO10-1 RCZ JO10-1 0 - 11 
 

2 sep 9.45 SDW MO11-1 RCZ MO11-1 1 - 2 
 

2 sep 10.20 Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-1 RCZ JO15-1 12 - 1 
 

2 sep 11.15 Purmerend MO13-1 RCZ MO13-1 - 
 

2 sep 14.00 RCZ 1 Volendam (rkav) 2 0 - 6 
 

2 sep 15.00 Overbos sv. JO17-2 RCZ JO17-1 2 - 5 
 

3 sep 12.00 Hercules Zaandam sc 4 (zon) RCZ 2 (zon) - 
 

3 sep 14.30 VVA/Spartaan 1 (zon) RCZ 1 (zon) 4 - 1  

 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type  

9 sep 8.45 RCZ JO8-1 Kadoelen sv. JO8-1 be 
 

9 sep 8.45 RCZ MO11-1 Kadoelen sv. MO11-2 be 
 

9 sep 10.30 RCZ JO17-1 ADO '20 JO17-2 be 
 

9 sep 10.30 RCZ JO13-1 Opperdoes JO13-1 be 
 

9 sep 10.30 RCZ JO11-1 Zaanlandia JO11-2 be 
 

9 sep 10.30 RCZ JO10-1 Blokkers De JO10-2 be 
 

9 sep 12.00 RCZ JO15-1 Assendelft JO15-1 be 
 



 

 

 

Datum Tijd Thuis Uit type  

9 sep 12.00 RCZ MO13-1 Fortuna Wormerveer sv MO13-1 be 
 

10 sep 11.00 RCZ 2 (zon) SVA 2 (zon) be 
 

10 sep 14.00 RCZ 1 (zon) Zwanenburg v.v. 1 (zon) be 
 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

9 sep 9.00 JVC JO9-2 RCZ JO9-1 be 
  

9 sep 10.45 Hercules Zaandam sc JO13-4 RCZ JO13-2 be 
  

9 sep 14.30 Opperdoes 1 RCZ 1 be 
  

 
 

 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT 

Ook voor komend seizoen is RCZ opzoek naar enthousiaste jeugdscheidsrechters. 

Geef je op via een e-mail naar --> scheidsrechters@rcz.nu 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

Titel Datum 

RCZ Oliebollentoernooi in sporthal De Struijk - voor de jeugd 27 december 2017 

https://www.rcz.nu/155/27-12-2017/activiteiten-kalender/


 

 

 

Tot stand komen teamindelingen 
 
Beste voetbalvrienden, 
 
Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen. Op de achtergrond is er al door 
vele vrijwilligers hard gewerkt om alles in goede banen te leiden. Zo zijn er 
trainers, leiders, jeugdcoördinatoren en vele anderen gevraagd om te zorgen dat 
de kinderen weer lekker een balletje kunnen trappen. Eén van de zaken waar 
iedere dag aan wordt gewerkt zijn de teamindelingen. Dit is voor velen toch altijd 
weer een spannend moment. 
 

Het tot stand komen van de teamindelingen gebeurt in overleg met de trainers, jeugdcoördinatoren, Technische 
jeugdcoördinator, Technische jeugdcommissie en de Jeugdvoorzitter. Vanaf medio April zijn wij al bezig om dit op 
orde te krijgen. Ons belangrijkste doel is dat ieder kind speelt op zijn eigen niveau en daardoor plezier beleeft aan 
het voetballen. Daarbij heeft RCZ de ambitie dat de beste spelers spelen in de eerste teams. Ook proberen wij 
rekening te houden met vriendjes en wensen van kinderen. Echter, dit is soms lastig omdat we ook tot de juiste 
aantallen spelers per team moeten komen. U kan van mij aannemen dat het een hele puzzel met vele 
uitdagingen is! 
 
Voor de zomer is er al een voorlopige indeling voor dit seizoen gepubliceerd. Een voorlopige, omdat wij weten dat 
er in en rond de zomer kinderen stoppen, overschrijven naar een andere club, zich aanmelden en ontwikkelen. 
Even voor uw beeldvorming kan ik u melden dat er zich op dit moment 25 kinderen hebben aangemeld om lid te 
worden van RCZ. Deze kinderen moeten allemaal weer worden ingedeeld in de verschillende teams. 
Wij streven ernaar om de definitieve, in zoverre je kan spreken van definitief, teamindeling te publiceren vóór 
maandag 18 september. De eerste competitiewedstrijden starten op zaterdag 23 september. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens RCZ 
Frank Meijn 
 
 
 

Keeperstraining 
  
De keeperstraining zal dit seizoen plaatsvinden op de dinsdagavond. De eerste training is dinsdag 12 september. 
De keepers worden komende week persoonlijk geïnformeerd over de tijd en de trainer. 
 
 

Spelerspassen! 

De onderstaande spelers dienen nog een foto te uploaden of aan ons te mailen voor op de 
digitale spelerspas. Dit hoeft geen pasfoto te zijn. Het mag ook een gewone foto zijn, waar je 
gezicht duidelijk herkenbaar op staat. Je kan de foto zelf uploaden via de app voetbal.nl 
(registreren/inloggen met het emailadres zoals dat bij ons en de KNVB bekend is) of een 
digitale foto mailen naar ledenadministratie@rcz.nu 

Chaban, Derar Boonen, Quinten Snel, Raffael 

Breevaart, Andrada Bruggen, Sem van Waque, Elijah 

Singh, Prithvi Bodifee, Robbin Vermaat, Menno 

Neelen, Fons Westphal, Odyle Wamboi, Angelo 

Duin, Fleur van Uiterwaal, Fiona Tosun, Ibrahim 

Ternede, Dannisha Zagmouti, Hafsa  

Schoenmaker, Jesper Robbins, Charlie  

https://rcz.voetbalassist.nl/ledenadministratie@rcz.nu


 

 

 

De nieuwe apps van de KNVB 

Wanneer gebruik je welke app? Voor wie is welke app handig? 

De Voetbal.nl app 

Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen, man-of-the-match, wie rijdt er en in welke auto is er nog plek… en nog 
veel meer. Die gegevens vind je allemaal terug in de Voetbal.nl app en op de Voetbal.nl website. 

Met de app ben je altijd direct op de hoogte van al het nieuws van je eigen team en van je favoriete clubs, spelers en andere 
teams. Mocht je al gebruik maken van de Voetbal.nl app, dan dien je je even te registreren met het e-mailadres waarop je deze 
e-mail ontvangt. Ben je al met dit e-mailadres op Voetbal.nl geregistreerd? Dan heb je alles al goed voor elkaar! Maak je nog 
geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je de app downloaden en je registreren met het e-mailadres waarop je deze nieuwsbrief 
hebt ontvangen. 

Handige functies in de app: 

 Volg je favoriete clubs, teams en personen 

 Uitslagen, programma’s en standen van de gehele voetbalcompetitie 

 Persoonlijke- en teamstatistieken 

 Geef je aanwezigheid aan 

 Geef beschikbaarheid van je auto aan 

 Volg het laatste voetbalnieuws 

Tip van RCZ! 

Hoe ga je om met je account als je meerdere kinderen hebt die voetballen? Welk mailadres gebruik je dan? Eigenlijk eenvoudig. 

Vaak hebben kinderen geen eigen mailadres en het email-adres van de ouders wordt gebruikt bij de club. Als je als ouder een 
account aanmaakt kan je bij het inloggen kiezen namens welke speler je inlogt. Hierna kan je aangeven of je profiel openbaar is 
of afgeschermd. Het is echter niet handig om steeds te switchen tussen verschillende kinderen.  

Ons advies is gewoon een eigen account te maken en via Favorieten de teams van je kinderen te volgen. Zo hou je snel 
overzicht op programma, uitslagen en standen. Ook handig als kinderen straks wél een eigen mailadres krijgen.  

De app KNVB Wedstrijdzaken 

Naast de nieuwe Voetbal.nl app is er ook een vernieuwde KNVB Wedstrijdzaken app. Houd jij je op de club bezig 
met alle zaken rondom het wedstrijdformulier? Ben jij aanvoerder, teammanager, wedstrijdsecretaris of 
clubscheidsrechter? Download dan de vernieuwde app Wedstrijdzaken. Dé app waarmee je digitaal het formulier 
voor alle zaken rondom een wedstrijd zoals spelersopgaaf, scores en tuchtzaken vastlegt. Registreer je in de app 
met het e-mailadres waar je deze mail op ontvangt. De inloggegevens en het wachtwoord voor Voetbal.nl en de 
KNVB Wedstrijdzaken app komen overeen, dat maakt het allemaal net even wat makkelijker voor je. 

Belangrijk: Spelers hebben 
KNVB Wedstrijdzaken NIET 

nodig om hun spelerspas te 
kunnen tonen. De pas is digitaal 
beschikbaar voor de 
scheidsrechters.  

Wil je met een ander e-
mailadres inloggen dan waarop 
je dit bericht hebt ontvangen? 
Neem dan even contact op met 
ons via 
ledenadministratie@rcz.nu en 
geef dan aan welk e-mailadres 
wij als club voor je moeten 
vastleggen. 

 

https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
https://www.sportlink.nl/ledenadministratie/wedstrijdzaken/


 

 

 

 
Nieuwe spelvormen JO8 en JO9: 6 tegen 6 

 
Komend seizoen start de KNVB met een nieuwe wedstrijdvorm voor de leeftijdscategorieën JO8 en 
JO9. Dit betekent dat deze teams op een kleiner veld gaan spelen in een 6 tegen 6 vorm. Hierdoor 
komen spelers vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Deze 
nieuwe wedstrijdvorm draagt daarmee bij aan het spelplezier én de ontwikkeling van de kinderen, op 
elk niveau. 
  
Op www.rcz.nu vind je meer informatie over 6 tegen 6 inclusief de spelregels 
  
Wedstrijdvorm 6 tegen 6 in het kort: 

Aantal spelers:                  6 tegen 6 
Leeftijd:                              JO8 en JO9 
Veldafmeting:                   42,5 x 30 m (een kwart veld) 
Doelformaat:                     Pupillendoel (5m x 2 m) 
Spelduur:                            2 x 20 minuten (time-out na 10 min) 
Keeper:                               Ja 
Competitie:                       Ja 
Klassement:                       Nee 
Rituelen:                             Handen schudden en high-five 
Rol coach:                           Positief stimulerend langs de zijlijn 
Rol ouders:                         Positief stimulerend langs de zijlijn 
Rol arbitrage:                    Een spelbegeleider bewaakt de 
voortgang van het spel 

 
 
Club van 100 
 

 

Meer dan 10 jaar geleden werd een club binnen onze club opgericht : De Club van 100. Het 
streven was 100 leden te halen die elk jaar een bijdrage storten om ons aller RCZ financieel 
te steunen. Dit streven werd al heel snel bereikt. Er zijn inmiddels meer dan 100 leden die 
via de Club van 100 een extra bijdrage leveren aan de club. De Club van 100 steunt RCZ in 
haar algemeen belang en wil dat iedereen binnen RCZ profijt heeft van de financiële 
bijdragen die zij geven aan diverse projecten. 
  
In de afgelopen jaren zijn onder andere de volgende zaken met een bijdrage van de Club van 
100 gefinancierd: toiletrenovatie; lichtmasten; ballen; bestrating; ballenvangers; beamer; 
TV; geluidsinstallatie; koelkasten; bierpomp, nieuwe meubilair in de kantine. De laatste grote 
uitgave was een bijdrage aan de nieuwbouw van de bar  in onze kantine. 

https://www.rcz.nu/1/53/nieuwe-wedstrijdvorm-jo8-en-jo9-6-tegen-6------------informatie-en-spelregels/


 

 

 

In de kantine hangt het bord van de Club van 100 waarop vermeld is wie er op dit moment 
lid zijn. 

Er is plaats voor 135 bordjes met leden; er zijn nog enkele plaatsen vrij!! 
Voor 46 euro per jaar kun je lid worden van de Club van 100. 
Hierna wordt je naam toegevoegd op het bord dat in de kantine hangt. 
 
Dit is de unieke kans om je nu aan te melden en voor 46 euro per jaar lid te zijn van dit 
speciale gezelschap van leden. 
 
Informatie of lid worden? 
Ada van der Wardt, tel 06-38454714, clubvan100@rcz.nu 

 
Rekeningnummer Club van 100 is gewijzigd!!!! Graag aanpassen in je administratie 
Leden van de Club van 100 worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op : 
IBAN nummer NL59INGB0007975074 

Ten name van: RCZ Club van 100 
 
 
 
 

 
 

Dit jaar doet R.C.Z. ook weer 
mee aan de Grote Clubactie 

 

Wat is de Grote Clubactie?                                                   

De Grote Clubactie zet zich al meer dan 45 jaar in 
voor het Nederlandse verenigingsleven door het 
organiseren van een loterij. Voor deze loterij kunnen 
verenigingen loten verkopen en geld inzamelen. De 

loten kosten 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar onze vereniging. Van de overige 20% 
wordt een loterij georganiseerd, waarbij de lotenkopers vele prijzen kunnen winnen; grote en kleine 
geldprijzen, een auto, reischeques of entreekaarten. De hoofdprijs is 100.000,- belastingvrij. 

Verkoopmethodes 

Er zijn diverse verkoopmethodes. Onze vereniging gebruikt alleen de verkoop via eenmalige 
machtiging. Lotenverkopers hoeven dan maar één keer op pad en lopen niet met geld over straat. Zij 
krijgen een verkoopboekje en noteren daarin de gegevens van de lotenkopers. De Grote Clubactie 
incasseert eenmalig het bedrag bij de lotenkoper en het lotnummer staat 
op zijn bankafschrift. 

Wanneer begint de Grote Clubactie? 

Vanaf zaterdag 16 september 2017  mogen de loten officieel verkocht worden en 

16 november is de laatste verkoopdag. 

Trekkingsuitslag 

Op 14 december, een dag na de trekking, wordt de uitslag gepubliceerd op de 
website van de Grote Clubactie.  

mailto:clubvan100@rcz.nu


 

 

 

September 

In de  week van 11 september krijg je van ons een verkoopboekje waarin 20 lotenkopers hun gegevens en 
bankrekeningnummer kunnen opschrijven. Dit boekje is inclusief bedankbriefjes en deurzegels. 
Je mag zoveel loten verkopen als je wilt. Als je 20 loten verkoopt is dat prima. Verkoop je minstens 5 loten, dan is 
dat ook goed. 
Is jouw eerste verkoopboekje vol, dan kun je om een nieuw boekje vragen. 

 

TIP :Breng jouw familie, vrienden en buren alvast op de hoogte dat jij loten gaat verkopen voor R.C.Z. om 

te voorkomen dat ze al loten van een andere club kopen. 

Verdere informatie 

De afgelopen jaren hebben we van de opbrengst van de loten van de Grote Club Actie diverse activiteiten 
georganiseerd voor alle jeugdteams.  
Een opsomming hiervan :  
-organisatie Sinterklaasfeest,  
-kerstballentoernooi in de Struijk,  
-jeugdtoernooi,  
-jeugdweekend,  
-huldiging kampioenen  
-enzovoort. 
We gaan er daarom vanuit dat alle jeugd spelers zich inzetten om geld voor onze club binnen te halen en dat alle 
leden loten verkopen (minimaal 5 loten per jeugdlid). De opbrengst komt ook ten goede aan jouw team!! Voor de 
beste verkopers stellen we als vereniging nog een leuke prijs ter beschikking en ook voor het team wat de meeste 
loten verkocht heeft. 
Ook kan je zakgeld verdienen vanaf 10 verkochte loten!!! 
Een lot kost 3 euro waarvan € 2,40 voor RCZ bestemd is en in de jeugd - kas terecht komt 
In de week voor de actie start zal  meer informatie worden uitgedeeld bij het lotenboekje . 
 
Namens de Jeugdactiviteiten commissie R.C.Z  
 
Gea van de Stadt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sponsor RCZ met Sponsorkliks! 



 

 

 

Een nieuwe, makkelijke manier om RCZ te sponsoren. 

 
Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst 
naar https://www.sponsorkliks.com/ .  

Kies RCZ als doel en ga daarna naar de online webshop van je keuze. Er zijn meer dan 750 
online winkels aangesloten, waaronder  

Bol.com,  

CoolBlue,  

Zalando en  

Thuisbezorgd.nl 

Elke aankoop, dus ook je pizza, bij een van deze bedrijven levert RCZ een commissie op, 
terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niets extra. 

Op onze website staat ook een banner van SponsorKliks. 

  

 

 

https://www.sponsorkliks.com/


 

 

 

Volg ons ook op Facebook!                                                              

 



 

 

 

 


