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4 november  Veteranen vrijdagavond voetbal bij ZCFC 
5 november Hazes avond 
18 november Sinterklaasbingo – JO10, JO11, MO11,JO12, JO13, MO13 
19 november Supermegabingo 
25 november  Veteranen vrijdagavondvoetbal bij RCZ 
30 november Sinterklaasfeest – dwergen, Miniracers, JO8, JO9 
3 december Pietentraining – dwergen 
9 december Gourmetten – JO19, JO17, JO15, JO14 
15 december Algemene ledenvergadering 
24 december  Sylvesterloop 
27 december  RCZ Oliebollentoernooi in de sporthal de Struijk 
20 mei  Freek Groot Toernooi 
27 en 28 mei 2e Ella Arendse toernooi 
3 juni   Spaans toernooi 
 

 

 

 
 
 

Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

26 okt 19.30 KFC JO14-1 RCZ JO14-1 24 - 0 

29 okt 8.30 DWS JO9-2 RCZ JO9-1 1 - 3 

29 okt 8.30 WSV 30 JO9-2 RCZ JO9-2 2 - 6 

29 okt 8.30 KFC JO13-3 RCZ JO13-2 5 - 0 

29 okt 8.45 Kadoelen sv MO11-2 RCZ MO11-1 4 - 1 

29 okt 8.45 RCZ JO13-3 Hercules Zaandam sc JO13-4 3 - 2 
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

29 okt 8.45 RCZ JO15-2 SVA JO15-4 3 - 2 

29 okt 8.45 RCZ JO8-2 OFC JO8-2 2 - 9 

29 okt 9.00 OSV Calimero's RCZ JO6/7 Mini Racers - 

29 okt 9.30 RCZ JO11-1 Purmerend JO11 3 - 1 

29 okt 10.15 Wherevogels De MO13-2 RCZ MO13-1 1 - 3 

29 okt 10.15 Wherevogels De JO9-5 RCZ JO9-3 4 - 2 

29 okt 10.30 RCZ JO15-1 IVV JO15-2 5 - 2 

29 okt 10.30 RCZ JO11-2 Purmerend JO11-3 10 - 4 

29 okt 10.30 RCZ JO11-3 EVC JO11-2 0 - 7 

29 okt 10.30 RCZ JO10-1 RCZ JO10-2 11 - 4 

29 okt 11.30 Onze Gezellen JO12-1 RCZ JO12-1 4 - 5 

29 okt 11.30 Hellas Sport JO13-1 RCZ JO13-1 3 - 1 

29 okt 11.45 Saenden JO9-2 RCZ JO9-4 3 - 5 

29 okt 12.00 RCZ 35+2 OFC 35+1 1 - 5 

29 okt 12.00 RCZ 45+1 ZCFC 45+1 7 - 4 

29 okt 12.15 Hercules Zaandam sc JO17-3 RCZ JO17-1 4 - 1 

29 okt 12.45 WSV 30 JO19-2 RCZ JO19-1 2 - 3 

29 okt 14.15 Fortuna Wormerv. JO8-3 RCZ JO8-1 1 - 5 

29 okt 14.45 RCH 35+1 RCZ 35+1 - 

29 okt 16.15 KFC 1 RCZ 1 1 - 3 

29 okt 17.00 DSS JO14-2 RCZ JO14-1 - 

30 okt 11.30 KFC 4 (zon) RCZ 3 (zon) 5 - 3 

30 okt 12.00 Volendam (rkav) 8 (zon) RCZ 4 (zon) 4 - 3 

30 okt 14.00 Purmerend 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 2  

30 okt 14.00 SDOB 3 (zon) RCZ 5 (zon) 2 - 3 

30 okt 14.30 FIT VR2 (zon) RCZ VR1 (zon) 4 - 1 

30 okt 14.30 VVA/Spartaan 3 (zon) RCZ 2 (zon) 3 - 2 

 

http://www.rcz.nu/113/3828/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit type 

3 nov 18.00 RCZ JO14-1 Sporting Krommenie JO14-2 co 

5 nov 8.45 RCZ JO13-1 Volendam (rkav) JO13-3 co 

5 nov 8.45 RCZ JO9-2 Zaandijk JO9-1 co 

5 nov 8.45 RCZ JO9-3 ADO '20 JO9-7 co 

5 nov 8.45 RCZ JO9-4 Purmerend JO9-7 co 

5 nov 8.45 RCZ JO8-1 Foresters de JO8-1 co 

5 nov 10.30 RCZ JO15-1 Zaandijk JO15-1 co 

5 nov 10.30 RCZ JO12-1 SVW 27 JO12-1 co 

5 nov 10.30 RCZ JO9-1 Meteoor JO9-1 co 

5 nov 10.30 RCZ MO13-1 KFC MO13-2 co 

5 nov 12.00 RCZ JO11-2 Purmerland JO11-2 co 

5 nov 12.00 RCZ JO8-2 IVV JO8-1 co 

5 nov 14.00 RCZ 35+1 Zandvoort 35+2 co 

5 nov 14.00 RCZ 2 Zaanlandia 2 co 

5 nov 14.30 RCZ 1 Buiksloot 1 co 

6 nov 11.00 RCZ 2 (zon) Swift 8 (zon) co 

6 nov 12.00 RCZ 3 (zon) IVV 3 (zon) co 

6 nov 14.00 RCZ 1 (zon) Zaandijk 1 (zon) co 

6 nov 14.00 RCZ 5 (zon) Zaanlandia 4 (zon) co 

6 nov 14.00 RCZ VR1 (zon) Wherevogels De VR1 (zon) co 



De Racer – nummer 10 seizoen 2016/2017 31-10-2016 

Website: www.rcz.nu 

 
Programma aanstaande UIT-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

4 nov 17.00 Fortuna Wormerv. MO11-1 RCZ MO11-1 be 

5 nov 9.00 Hercules Zaandam sc JO15-3 RCZ JO15-2 co 

5 nov 9.00 OSV JO13-2 RCZ JO13-2 co 

5 nov 9.30 De Dijk Dijkleeuwen RCZ JO6/7 Mini Racers vr 

5 nov 10.45 Meteoor 35+2 RCZ 35+2 co 

5 nov 10.45 Zaanlandia JO17-2 RCZ JO17-1 co 

5 nov 12.00 Kwadijk JO19-1 RCZ JO19-1 co 

5 nov 12.30 Zaandijk JO13-3 RCZ JO13-3 co 

5 nov 14.30 FC Aalsmeer 45+1 RCZ 45+1 co 

 
 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 3 NOVEMBER 

17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : ?? 
 
KANTINEDIENST ZATERDAG 5 NOVEMBER 

08.00-12.00  : Mary & Kayleigh 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1 (Maureen 
Riley)  + Ouder MO13-1 (Kim Schat) 

08.15-11.00  : Ouder JO9-2(Tirza) 
09.30-12.00  : Ouder JO8-2 (Renka Satoer) 
10.30-13.00  : Ouder JO8-1 (Claudia Rogge) + Ouder JO9-3  
12.00-14.30  : Ouder JO12-1 (Simone)+ Ouder JO15-1 
13.00-17.00  : Kiona & Jim 
13.30-16.00  : + Ouder JO11-2 (Jacqueline Pietersen) 
16.00-18.30  : Speler RCZ Zaterdag 2 
16.30-19.00  : Speler RCZ Zaterdag 1 (Rawin Samadhan) 
 
KANTINEDIENST ZONDAG  6 NOVEMBER 
10.00-Einde  : Gré 
10.30-16.00  : Arnaud 
13.30-16.00  : 2 Spelers RCZ 2  
14.00-16.30  : Speler RCZ 3  
14.45-18.30  : Ada + vaste medewerker 
16.00-18.30  : 2 Spelers RCZ 1 (Radinho Samadhan + Marvin Trip) 
  + Speelster RCZ Dames (Natasja) 
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Belangrijk bericht over contributie! 
  

Beste leden, 
De contributie voor RCZ-lidmaatschap is de 
laagste in de Zaanstreek. Naast kantine-inkomsten 
is de contributie de belangrijkste inkomstenbron 
voor de vereniging. We incasseren de contributie 
elk jaar in 2 termijnen. Een aantal leden betaalt per 
factuur. De meeste leden betalen per 
automatische incasso. 
  
De eerste contributieronde is geweest en helaas 
hebben veel leden hun factuur nog niet betaald of werd de incasso gestorneerd. Dit laatste 
betekent dat wij het bedrag niet hebben kunnen innen. 
  
Bij niet en/of niet tijdig betalen zien we ons gedwongen om een bijdrage voor administratie 
en incassokosten in rekening te brengen; €10,- bij de eerste herinnering, € 15,- bij de tweede 
en € 20,- bij de derde. 
  
Heb je je contributie (eerste deel, 50%) nog niet betaald? Maak deze dan zo snel mogelijk 
over naar: 
Racing Club Zaandam, Rekeningnummer: NL83 INGB 0000 6549 25 o.v.v. naam speler en 
team 
  
Heb je vragen over de contributie? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@rcz.nu 
  
Hieronder een overzicht van de contributiebedragen voor seizoen 2016/2017 

  voorheen Geboorte-
jaar 

Bank/ 
kasbetaling 

Automatische 
incasso 

Senioren     170,- 160,-         2x80,- 

JO20 Eerstejaars senioren 1997 170,- 160,-         2x80,- 

JO19/MO19 Tweedejaars A-
junioren 

1998 135,- 125,-        2x62,50 

JO18 Eerstejaars A-junioren 1999 135,- 125,-        2x62,50 

JO17/MO17 Tweedejaars B-

junioren 

2000 100,- 90,-           2x45,- 

JO16 Eerstejaars B-junioren 2001 100,- 90,-           2x45,- 

JO15/MO15 Tweedejaars C-
junioren 

2002 100,- 90,-           2x45,- 

JO14 Eerstejaars C-junioren 2003 100,- 90,-           2x45,- 

JO13/MO13 Tweedejaars D-
Pupillen 

2004 100, 90,-           2x45,- 

JO12 Eerstejaars D-pupillen 2005 100,- 90,-           2x45,- 

JO11 Tweedejaars E-

pupillen 

2006 80,- 70,-           2x35,- 

JO10 Eerstejaars E-pupillen 2007 80,- 70,-           2x35,- 

JO9 Tweedejaars F-
pupillen 

2008 80,- 70,-           2x35,- 

JO8 Eerstejaars F-pupillen 2009 80,- 70,-           2x35,- 

JO7 Minipupillen 2010 80,- 70,-           2x35,- 

JO6 Minipupillen 2011 80,- 70,-           2x35,- 

Dwergen Dwergen Va 2012 gratis   

Niet spelend lid B-lid   52,- 52,-          2x26,- 

mailto:ledenadministratie@rcz.nu
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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. 
 

Een weekend vol uitersten voor de JO11-1 
  
Daar sta je dan 's morgens om 9 uur in de supermarkt inkopen te doen voor 2 mooie dagen 
met alle spelers van de JO11-1 en de meeste ouders. 
Aangekomen in Limmen zagen wij een schitterend mooi huis met een groot grasveld en een 
nog groter bos achter het huis. 

Na alle plichtplegingen begonnen we met de 
lunch, Hotdogs met veel te veel saus en 

broodjes ei gemaakt door Master Chef Murat 
en zijn hulpjes. Tijdens de lunch mocht 
iedereen een wit 
shirt 

aantrekken 
waarna wij alle 

namen van de aanwezigen op hebben geschreven 
als aandenken. 
  
De dobbelsteen, paperclip en het theezakje moest erbij 
gehaald worden voor het weekendspel. Iedereen moest deze 3 
attributen het gehele weekend altijd bij zich houden. Op het moment dat de trainer fietspomp, 
fietsbel of fietstrapper zei moest iedereen binnen 10 seconden de dobbelsteen, paperclip of 
theezakje laten zien hoog boven het hoofd en deden zij dit niet dan mochten ze een 
damesslip of een tovenaarsmuts aan/op tot iemand anders de fout in ging. 
Je kan je bedenken in het begin was dit nog wennen, maar nadat iedereen kon zien dat je er 
voor schut bij liep dachten ze wel 2 keer na en had bijna iedereen elke keer de spullen op 
orde. 
  
De eerste training was denk ik de slechtste training die ik ooit heb mogen geven. Ouders die 
elke zaterdag en training langs het veld staan te schreeuwen over wat er goed en fout gaat 
ging bij al deze stuurlui aan de normaal vertrouwede wal in werkelijkheid helemaal FOUT. Ik 
hoor jullie bijna denken heb je voorbeelden? Ja natuurlijk heb ik voorbeelden: 
  

-          Remco (trainer van de JO10-1) kreeg 2 panna's van 9 en 10 jarigen te 
verduren tijdens de grote partij; 
-          Mike miste vier opgelegde kansen; 
-          Eddie heeft ervoor gezorgd dat het grasveld een hele grote kuil had, het is 
wel de bedoeling dat je een beetje loopt in het veld en niet op 1 plek blijft staan; 
-          Huib stond met een zonnebril op te voetballen en koppen gaat dan 
natuurlijk niet; 
-          Murat stond met 3 broodjes shoarma op het veld alleen maar te vreten; 
-          Arnoud was eigenlijk de enige die nog een beetje zijn best deed, maar in 
dit geval was zelfs dat niet genoeg (Pietertje). 
  

mailto:redactie@rcz.nu
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Na de training zijn we allemaal in de auto gestapt om een wedstrijd te kijken bij Limmen 
JO19-1 tegen KFC JO19-1. Oud spelers van RCZ (Sam van de Stadt en Danny Prins) 

speelden daar een bekerwedstrijd. De kinderen hebben wel geteld 25 
minuten gekeken voordat zij dachten dat het een stuk warmer 

en leuker was om een veldje op te zoeken om elkaar daar 
eens te laten zien wie er nou het beste kan voetballen van 

deze mannen. De reddende engelen Fiona en Joyce, wat 
moesten de mannen doen zonder deze gillende 
keukenmeiden waren inmiddels gearriveerd en zij 
begonnen met het maken van spaghetti zonder 
groente (mijn fout), maar ach het is een 
voetbalweekend en daar hoort natuurlijk niks gezonds 
bij. 
De Kofte werd door Murat voorbereid, zijn hulpjes 
Mike, Huib en soms Arnoud (lag vaak in de sloot te 
zwemmen) aan zijn zijde bakten de kleine 

hamburgertjes Turkse stijl op de bakplaat terwijl Oda en 
Eddie zich bezig hielden met het kampvuur. Overal werd 

hout vandaan gehaald en zelfs enkele stoelen hebben het 
volgens mij niet overleefd, maar daar later meer over. 

  
De lucht van het eten zwierf door het huis en het bos, dus 

langzaam aan kwamen de jongens terug van hun trektocht door de bossen van Limmen om 
te gaan genieten van het heerlijke avondmaal. 
Na het eten zijn we met ze allen naar het kampvuur gegaan en hebben daar heerlijk warm bij 
elkaar gezeten met de nodige versnaperingen. 
  
Oda is om half 10 de wacht gaan houden op de slaapzaal en dan zie je maar dat zo een dag 
iets met je doet, want hij lag uiteraard al binnen 5 minuten te slapen terwijl alle kinderen 
stenen in de kussens had gedaan voor een mega kussen gevecht. Geluk bij een ongeluk 
kwam Remco maar even langs om te kijken of alles goed ging en zo heeft Oda dit weekend 
tot nu toe ternauwernood overleefd. 
 Uiteindelijk ging het licht omstreeks 2.00 uur bij de jongens uit, maar een weekend weg met 
de benodigde slaap is natuurlijk geen echt weekend dus werd iedereen weer opgezweept en 
duurde de nacht nog heeeel lang voor sommigen. 
 De zondagochtend begon wat stroefjes want niet iedereen kon zijn bed uit komen. Maar 
door maar flink wat geluid te maken komen dat soort dingen meestal weer op zijn pootjes 
terecht. Dan nog enkele leuke feitjes: 
  

-          Max was de enige die nog steeds in zijn bed lag (hij lag helemaal 
ingetaped) kon geen kant op en hebben wij uiteindelijk maar met luchtbed en al 
onder de douche gezet; 
-          Jasper vond Jan Smit als wekkerradio niet zo fijn en rende gillend naar de 
douche; 
-          Kerim begon met zijn ochtendritueel "lang uitslapen en yoga" maar kon 
daar niet echt in slagen; 
-          Fons begon de dag voortvarend maar stortte om 10 uur alweer in en was 
in slaap gevallen op/in het toilet; 
-          Thomas is nog steeds op zoek naar zijn shampoo (zat in zijn 
voetbalschoen zonder fles); 
-          Joris de hele nacht op de grond heeft gelegen omdat zijn vader al het 
zuurstof uit zijn luchtbed nodig heeft gehad om bij te komen van zo een zware 
dag om alle voetballers van Limmen van zich af te slaan na het dragen van de 
damesstring; 
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-          Boyd heeft bewezen dat bij nacht een man bij dag een man voor hem niet 
op gaat; 
-          Kick was helemaal bedwelmd door de scheten van zijn vader dat hij om 
13.00 pas weer een beetje het mannetje was; 
-          Sem heeft voor het eerst in zijn leven geslapen met een tovenaarsmuts; 

-          Pepijn heeft besloten dat hij nooit 
meer een weekend weg gaat met dit 

tuig; 
 Na alles opgeruimd te hebben in 

het huis zijn wij op weg gegaan 
naar RCZ om daar de 

afsluitende training te doen 
en uiteraard na de nodige 
patat en fris Feijenoord – 
Ajax te kijken. 
  
Mannen wij hebben van 
jullie genoten en het was 
ontzettend goed om te 

zien dat jullie als groep 
naar elkaar toe gegroeid 

zijn en dat er geen 
onvertogen woord is gevallen 

onze complimenten. 
Wij als trainers (Oda en Jordy) 

willen in het bijzonder alle ouders en 
spelers bedanken voor het geweldige 

weekend en       bedankt wij zullen dit nooit 
vergeten. 

  
Gr. Jordy en Oda 

 

RCZ JO11-1 – Purmerend JO11-2 (oefenwedstrijd) 

 
De fans van de JO11-1 waren benieuwd of het intensieve trainingsweekend van vorige week 
direct al z’n vruchten zou afwerpen in deze ingelaste oefenwedstrijd. De hele week werden 
er door de spelers thuis nog te pas en te onpas theezakjes, paperclips en dobbelstenen 
tevoorschijn gehaald. Er hoefde maar ergens een fietsbel te klinken of er werd paniekerig in 
broekzakken gezocht. 
 
De tegenstander deze zaterdagochtend staat derde, dus het zou een serieus potje worden. 
Scheidsrechter van dienst was Jordy zelf, er waren dus weinig protesten van RCZ-zijde te 
verwachten bij de scheidsrechterlijke beslissingen.  
Over de eerste helft kan ik kort zijn: het stond na ruim vijf minuten spelen al 0-1 voor 
Purmerend. RCZ leek wat schuchter te voetballen. En het moet gezegd, er waren kansen –
grote ook- , maar de bal ging er gewoon niet in voor RCZ. Na een uitbraak geeft Sem op 
maat voor op Kerim, maar helaas rolt de bal voorlangs.  
Even later krijgt Kerim na een mooie actie van Max de bal, maar zijn schot raakt de paal. De 
actie gaat door, de bal belandt voor de voeten van Kick die verwoestend uithaalt. Op de lat… 
En bij een corner vlak voor rust, weet de Purmerendse keeper de kopbal van Fons op de lijn 
te redden. 
In de rust schudt de scheidsrechter in hoedanigheid als coach de Racers even flink wakker; 
of ze misschien op ballet zaten in plaats van voetbal? Nou ben ik persoonlijk wel een fan van 
ballet, ik heb zaterdagochtend ook fraaie pirouettes gezien, maar of het voetbalveld daar nou 
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een geschikte plaats voor is? Het resultaat was wel dat de tweede helft een compleet andere 
aanblik gaf. 
Al heel snel krijgt RCZ een vrije trap recht voor het doel van Purmerend. En ook nog eens op 
een afstand dat je denkt, “het zou in één keer moeten kunnen.” Kerim zet zich achter de bal 
en knalt de bal in één keer op zeer overtuigende wijze in de touwen, 1-1. De Anschlusstor is 
een feit. 
Purmerend gaat met een flink afstandsschot op jacht naar hun tweede doelpunt, maar stuit 
daarbij op Thomas, die de Purmerendse kans koelbloedig om zeep helpt. Kerim krijgt even 
later een dot van een kans als hij alleen op de keeper afgaat, maar de goalie komt goed z’n 
doel uit en weet nog net te verhinderen dat Kerim scoort. 
Maar dan is het toch raak voor de Racers. Vanuit verdedigende acties komt de bal bij Angelo 
terecht, die doorpasst op Kerim. De keeper is deze keer kansloos, 2-1. RCZ blijft de druk op 
voeren en creëren diverse kansen. Joris stuurt Kerim diep, Kerim speelt door op Boyd, maar 
de bal gaat net naast. 
Een afstandsschot van Joris wordt door keeper maar net weggewerkt tot corner. En uit 
diezelfde corner weet Joris te koppen, maar de Purmerendse doelman weet met een uiterste 
vingertopje een doelpunt te voorkomen. Maar de RCZ verdediging moet ook nog even flink 
aan de bak en Jasper weet menige Purmerendse aanval om zeep te helpen.  
Jasper is uitgegroeid tot het geheime wapen van de JO11-1. Tegenstanders onderschatten 
hem vaak, zien een klein vriendelijk ogend blond mannetje, maar weten niet dat hij in feite 
een voor de tegenstander knap irritante stoorzender is, die altijd wel een aanval onschadelijk 
maakt door er een voetje tussen te priemen. 
Zo ook afgelopen zaterdag. Nadat Jasper een Purmerendse aanval heeft afgewend, breekt 
RCZ via Joris uit. Joris geeft een dieptepass op Kerim, die de keeper vakkundig uitspeelt, 
maar de bal rolt op millimeters naast... Wat bij de fans langs de lijn de vraag ontlokt of Kerim 
misschien z’n schoenen verkeerd om aan heeft getrokken die ochtend. 
Tegen het einde van de wedstrijd gaat de JO11-1 er nog even vol tegenaan, maar de keeper 
van Purmerend houdt stand. Dan krijgt RCZ een hoekschop. De afvallende bal (het was er 
echt eentje uit het boekje) belandt bij onze irritante stoorzender, die geen moment twijfelt. 
Met uitgekiende precisie lobt Jasper van grote afstand de bal over de kansloze doelman, 3-1. 
Een wereldgoal!  
Dat is ook gelijk de laatste actie van de wedstrijd en onder luid applaus van de JO11-1-
aanhang verlaten de spelers opgetogen het veld. Het trainingsweekend heeft dus wel 
degelijk nut gehad. Qua techniek, teambuilding en stoere verhalen zijn de mannen met 
sprongen vooruit gegaan. En ook het clublied schalt ’s ochtends in menig huishouden door 
de badkamer. Heel fijn… 
 
Uw razende reporter 
 

 

          RCH 35+ - RCZ 35+ 1-6 
 
Heden middag togen wij via A7/A8/A10/A5 richting Heemstede om daar RCH te 
bestrijden onder flinke belangstelling van RCZ mee gereisde supporters  kwamen we daar 
aan. Om kwart voor drie werd er afgetrapt en al na een paar minuten konden we zien dat het 
voor onze achterhoede een gemakkelijke middag zou worden ,achteraf gezien op een paar 
misstanden na.na een paar goede voorzetten van Peter vanaf links die steeds op een haar 
na werden gemist de eerste was voor Michael{J} maar recht in de handen van de keeper, 
maar de derde keer was het wel raak door Michael{O}0-1 en dat doelpunt werd luidkeels 
bejubeld door een wel heel kleine supporter van Michael{O}.Even later een slijtende pass 
van Mark door het midden op Michael die dacht zijn tweede te maken maar recht in de 
handen van de keeper van RCH. Als u denkt voetbalde RCH dan niet nee helaas niet zij 
kwamen niet verder dan een paar meter over de middenlijn en werden daar al opgevangen 
door een goed storend RCZ ,Mark bleef strooien {doet zwarte piet ook}met passen door het 
midden nu op Peter deze omspeelde keeper en dat was nummer twee 0-2.Even later een 
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knappe bal op Peter  deze kon er niet goed bij maar de back van RCH tikte hem terug op zijn 
keeper maar had niet gerekend o de snelheid van Peter en deze tikte binnen 0-3.Het verhaal 
wordt misschien eentonig volgens de zwager van Michael{O} maar weer over links een pass 
van Michael{O} op Peter deze gaf voor op Michael{J} en deze tikte 0-4 binnen. Na rust een 
paar omzettingen van beide ploegen en dat gaf RCH vleugels en bij ons iets de 
lankmoediger wat resulteerde in een tegen doelpunt maar werd op advies van de deze 
middag goed vlaggende Heer J Laan wegens buitenspel Na een kwartier in de tweede helft 
werd Peter de diepte ingestuurd hij was sneller dan zijn opponent en schuin voor het doel 
staande scoorde hij toch de 0-5.Vijf minuten later een solo van Remco gaf af op Jeroen deze 
haalde venijnig uit maar diens schot ging net een metertje naast de verkeerde kant van de 
paal. Toch bleef RCH het proberen maar nu eens van afstand maar recht in de handen van 
Arno. Maar zoals meestal gebeurt een misverstand achterin betekende toch een tegen 
doelpunt 1-5.Nog geen twee minuten later weer knullig balverlies een speler van RCH ging 
alleen op Arno af maar deze dreef naar de buitenkant en toen werd het gelukkig een 
achter bal. Vlak voor tijd ging Peter er nog van door werd getackeld  scheidsrechter liet door 
gaan Gertjan pikte de bal op kapte twee man uit legde af op Michael{O} en dat was nummer 
zes 1-6. Even later floot de scheidsrechter voor het einde van deze zeer sportieve wedstrijd 
.Jongens Bedankt voor een Fijne Voetbalmiddag. 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter{S}. 
 

 
Team RCZ JO11-2 

 
Even voorstellen: de toppers van RCZ JO11-
2!!! 
            
Trainer en coach Rene 
Samuel, Bruce, Rustu, Xavier, Sven 
Atakan, Brent, Noaquin, Erdem 
 
Het team begint steeds beter te spelen. Aan 
het begin was het toch even aan elkaar 
wennen met een mix van voormalig Hellas 
spelers en RCZers. Jullie inmiddels goede 
samenwerking heeft er voor gezorgd dat we 
de  laatste twee wedstrijden zelfs gewonnen 
hebben met dubbele cijfers: 10-4 en 0-13 en 
inmiddels staan we op een mooie 4e plaats 
in de competitie. Wat een mooie acties en 
aanvallen hebben jullie laten zien deze 
wedstijden.  Echt heerlijk om naar te kijken. 
Aanstaande zaterdag wordt het een stuk 
spannender, dan moeten we tegen een 
betere tegenstander Purmerland en die 
staan 3e. Als we deze winnen stomen we 
door naar de top 3! Ik heb er alle vertrouwen 
in, de kwaliteiten zijn zeker aanwezig. Dus ik 
zou zeggen: toppers ga zo door! 
 
Hannie op den Velde  
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Purmerend Zo - RCZ Zo 0-2 
 
Vanmiddag gingen wij voor een korte via A7 richting Purmerend om daar de plaatselijke club 
te bestrijden ,na aankomst zag ik dat RCZ al druk bezig was met de warming-up en de 
spelers van P zich pas  naar het veld begaven wat mij een gevoel gaf van o het is RCZ dat 
doen we even .Marco gaf zijn spelers geen rust ze moesten sprintjes trekken en een 
tweetjes aan gaan en dat liet hij doen met luidde kreten en in zijn handen in zijn zakken 
waarschijnlijk {koude}handen in de prachtige nazomer temperatuur. Maar het gaf mij een 
goed gevoel ook al omdat de wedstrijd onder leiding stond van oud prof scheidsrechter de 
Heer M.J.de Hond. En na de aftrap was dat ook zo wan t de eerste kans was voor RCZ 
Mousa werd aan gespeeld haalde meteen uit net aan de verkeerde kant van de paal ,dit had 
een waarschuwing moeten zijn voor P dat dit RCZ zich wilde revancheren voor de slechte 
vertoning van twee weken terug tegen Buitenveldert. Na de kans van Mousa een kans voor 
Tom lobde de bal over de keeper heen van P maar ook nu weer aan de verkeerde kant van 
de paal. De kans van Tom was de derde dus driemaal scheepsrecht ging niet op maar de 
vierde kans wel Bennie werd aan gespeeld in de zestien en tegen diens schot had de keeper 
van P geen verweer 0-1 wat een weelde, maar zouden we stand houden jawel een zeer hard 
werkend RCZ geen enkele speler uitgezonderd werkte voor twee honderd procent en ook 
een luidruchtige trainer haalde we met deze stand de rust. Tien minuten voor tijd stoomde 
Merijn nog op gaf een goede pass op Bennie maar deze liet hem net van zijn schoen 
afspringen. In blessure tijd  gaf Marco nog een knappe bal op Miquel de keeper van P kwam 
ver uit zijn doel Miquel kapte hem uit gaf een boogbal over de rennende back van P heen en 
langzaam rolde de bal tegen de touwen 0-2.Even later floot de Heer de Hond voor het einde 
n konden we drie punten bij schrijven en als de gestaakte wedstrijd gunstig afloopt dan 
klimmen we zelfs naar het linker rijtje. Jongens Bedankt voor jullie inzet en discipline ik heb 
van jullie genoten allemaal een 8 niemand uitgezonderd ook de reserves en staf  en 
natuurlijk onze invaller grensrechter. 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
 
 

Saenden JO9-2  -  RCZ JO9-4     3-6  
 
Parkeren bij Station Wormerveer, dat stond mij nog wel bij van mijn bezoeken aan vv 
Saenden. Maar omdat die bezoeken minstens 15 jaar geleden zijn was het toch weer zoeken 
hoe je er nu precies kwam. Langs de spookachtige Paintball Jungle, waar vroeger nog zo'n 
mooie club speelde (QSC), kwamen wij toch bij de juiste bestemming. Dat het voor de 
anderen ook zoeken was bleek wel gezien het feit dat er 2 spelers vlak voor aanvang 
arriveerden en 1 tijdens de rust.  
 
Toch konden wij de wedstrijd beginnen met 9 tegen 9. En dan had Saenden nog een aantal 
wissels ook. Saenden stond laag op de ranglijst met slechts 3 punten, iets wat ik achteraf 
niet begrijp. Het is een leuk team met aardige spelers, heel enthousiast gingen ze ons te lijf. 
Voor onze jongens ook prettig, een beetje tegenstand kan geen kwaad. Het spel golfde op 
en neer. Wouter had in de vakantie getraind op schieten en dat was te merken. Vol 
overtuiging schoot hij ons op 0-1. Een bijzonder moment, aangezien zijn moeder deze goal 
nu wel heeft gezien. Even later verdubbelde Muhammed de voorsprong. Saenden liet het er 
niet bij zitten en kwam terug in de wedstrijd, 1-2. Dat was even schrikken maar gelukkig 
konden wij voor rust de orde herstellen. Er werd goed over gespeeld en Arda schoof de bal 
in de hoek van de goal voor een 1-3 ruststand. In de rust de jongens 15 seconden in de 
kleedkamer kunnen houden, waarvan er 10 opgingen aan de limonade. Ze konden niet 
wachten en wilden de wei weer in. 
 
Het enthousiasme van de spelers werkte door naar de tribunes. Vol overgave werd er aan 
beide kanten aangemoedigd, waarbij ook sportief voor de tegenpartij werd geklapt. Dit 
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zorgde er voor dat Saenden er voor bleef gaan, elke tegenslag werd gevolgd door een 
doelpunt. Na de 1-4 van Mikai en de 2-5 van Muhammed volgde een tegengoal. Wij bleven 
echter de bovenliggende partij, verdedigend werd het weer goed neergezet en met prima 
akties van Hidde en Mikai kwamen wij er steeds meer voetballend uit. Goed om te zien dat 
de jongens elkaar coachen en op de juiste plek neerzetten. TOP !!  Op de 3-6 van alweer 
Wouter had de tegenstander geen antwoord meer, er werd zelfs 3-5 ingevuld op het 
wedstrijd formulier. Ach ja, die goal hadden we nog staan van een andere keer, maar de 
volgende keer check ik de uitslag nog even in de bestuurskamer.  
 
Met 2 vroege thuiswedstrijden voor de boeg kijk ik met veel plezier terug naar deze 
uitwedstrijd, 3 punten in de tas, een gunstige aanvangstijd, een lekker herfstzonnetje, een 
leuke tegenstander en een prima sfeer rondom het veld. Wat wil je nog meer ? Nou ja, een 
kampioenschap graag, dat verdienen deze jongens. We zijn weer een stapje dichterbij. 
 
Matthijs 

31 Oktober 2016. 
Tot nu zijn er 23 verkoopboekjes/lijsten ingeleverd goed voor 473 
ingevoerde loten en ook de club van 100 heeft 2 super loten gekocht dat is 
dan 573 loten totaal, een goed begin, alle 23 top gedaan.  
Vorig jaar zijn er 1839 loten verkocht en daar  streven we dit jaar ook na om 

dit zeker te halen, dus racers kom op en lever het boekje/lijst in met de 
verkochte loten. De opbrengst komt te goede aan de jeugdteams van R.C.Z. 
Hieronder een tussenstand van de ingeleverde boekjes per team: 

Jo 6/7 
0 boekjes 

Jo 10-1 
2 boekjes  

Jo 12-1 
1 boekje 

Jo 17- 1 
0 lijsten 

Jo 8-1  
2 boekjes 

Jo 10-2 
2 boekjes 

Jo 13-1 
0 boekjes 

Jo 19 -1 
0 lijsten 

Jo8-2 
1 boekje 

Jo 10-3 
1 boekje 

Jo 13-2 
1 boekje 

DWERGEN 
2lijsten 

Jo 9-1 
0 boekjes 

Jo 11-1 
1 boekje 

Jo 13-3 
3 boekjes 

 

Jo 9-2 
0 boekjes 

Jo 11-2 
1 boekje 

Mo 13 
2 boekjes 

 

Jo 9-3 
0 boekjes 

Jo 11-3 
0 boekjes 

Jo 14-1 
0 boekjes 

 

Jo 9-4 
1 boekje 

Jo 11-4 
0 boekjes 

Jo 15-1 
2 lijsten 

 

Mo 9-1 
0 boekjes 

M0 11 
1 boekje 

J0  15-2 
0 lijsten 
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Volgende week hoop ik een andere tussenstand te kunnen geven. 

Mijn vraag is dan ook  als je klaar bent met loten verkopen lever dan je  

verkoopboekje/lijst in de doos van de Grote Clubactie die in de kantine staat voor 
Maandag 14 November 2016 , zodat de gegevens op tijd ingevoerd kunnen worden. 

LET WEL OP! VRAAG BIJ HET INVULLEN DE VOLLEDIGE 
GEGEVENS VAN HET IBAN REKENINGNUMMER AAN DE 
LOTENVERKOPER! 
Van de boekjes die ingeleverd zijn kloppen een aantal gegevens niet, dat is jammer. 
Ik hoop de volgende keer een mooie tussenstand te kunnen geven over de verkoop. 

 
Namens de jeugdafdeling van RCZ.  

 
 

Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt met de opbrengst van de  
Grote Clubactie. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zijn op Zondag  6  November 2016  gekozen uit het team RCZ   

Jo 8-2  om samen Pupil van de Week bij de wedstrijd van RCZ 1 tegen Zaandijk 1 te zijn. 
Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 12.15 uur (bij trainer Marco van 
Petersen , Stefan van Dam en Michel Kersten). 
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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