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UITSLAGEN AFGELOPEN WEEKEND  
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

1 nov 19.00 SDOB JO13-2 RCZ JO13-2 0 - 11 
 

4 nov 8.30 OFC JO8-1 RCZ JO8-1 1 - 13 
 

4 nov 8.45 RCZ MO13-2 SVA MO13-1 0 - 0 
 

4 nov 8.45 RCZ JO11-3 Fortuna Wormerveer sv JO11-4 3 - 7 
 

4 nov 8.45 RCZ JO9-1 Assendelft JO9-1 5 - 4 
 

4 nov 8.45 RCZ JO10-4 Purmerend JO10-6 1 - 5 
 

4 nov 8.45 RCZ JO8-2 Purmersteijn JO8-3 12 - 2 
 

4 nov 8.45 RCZ JO10-3 ZCFC JO10-1 14 - 0 
 

4 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 De Dijk Dijktijgers 1 - 2 
 

4 nov 9.00 Zaandijk JO10-1 RCZ JO10-2 3 - 7 
 

4 nov 9.00 Apollo 68 JO8-1G RCZ JO8-3 3 - 4 
 

4 nov 9.45 Zaanlandia Toppers RCZ JO7 - Mini Racers 1 4 - 3 
 

4 nov 10.00 SVA JO13-3 RCZ JO13-2 0 - 4 
 

4 nov 10.00 ADO '20 MO11-1 RCZ MO11-1 3 - 1 
 

4 nov 10.30 Zaandijk JO13-1 RCZ JO13-1 2 - 2 
 

4 nov 10.30 RCZ MO13-1 Castricum FC MO13-1 12 - 1 
 

4 nov 10.30 DZS JO15-1 RCZ JO15-1 3 - 5 
 

4 nov 10.30 RCZ JO11-1 Zilvermeeuwen JO11-1 24 - 0 
 

4 nov 10.30 RCZ JO15-3 WSV 1930 JO15-4 1 - 8 
 

4 nov 10.30 RCZ JO10-1 Purmerend JO10-2 7 - 3 
 

4 nov 12.00 RCZ JO13-3 Sporting Krommenie JO13-4 5 - 1 
 

4 nov 12.00 RCZ JO17-2 Sporting Krommenie JO17-4 4 - 0 
 

4 nov 12.00 RCZ JO11-2 Zaanlandia JO11-2 7 - 3 
 

4 nov 12.15 Meervogels 31 JO15-2 RCZ JO15-2 5 - 1 
 

4 nov 13.00 ODIN 59 JO9-5 RCZ JO9-2 11 - 2 
 

4 nov 14.00 RCZ 1 KFC 1 5 - 2 
 

4 nov 14.00 RCZ 2 PSZ 4 0 - 9 
 

4 nov 14.30 Germaan/De Eland asv 35+1 RCZ 35+2 0 - 4 
 



 

 

 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

4 nov 14.30 Altius 45+1 RCZ 45+1 6 - 3 
 

4 nov 15.15 Fortuna Wormerveer sv JO17-3 RCZ JO17-1 1 - 3 
 

5 nov 10.00 RCZ 4 (zon) Volendam (rkav) 6 (zon) 3 - 2 
 

5 nov 11.00 RCZ 2 (zon) Purmerland 2 (zon) 3 - 1 
 

5 nov 12.00 Zilvermeeuwen 3 (zon) RCZ 5 (zon) 0 - 1 
 

5 nov 14.00 RCZ 1 (zon) Sporting Krommenie 1 2 - 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

8 nov 19.00 RCZ MO13-1 RCZ JO13-2 vr 
 

11 nov 8.45 RCZ JO13-1 Buiksloot dvc JO13-2 co 
 

11 nov 8.45 RCZ JO10-2 Hercules Zaandam sc JO10-2 co 
 

11 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Meteoor Kometen vr 
 

11 nov 8.45 RCZ MO13-2 Purmersteijn MO13-1 co 
 

11 nov 10.30 RCZ JO15-3 Volendam (rkav) JO15-6 co 
 

11 nov 10.30 RCZ JO9-1 Limmen JO9-1 co 
 

11 nov 10.30 RCZ JO8-3 Koedijk JO8-4 co 
 

11 nov 10.30 RCZ MO13-1 DEM (RKVV) MO13-1 co 
 

11 nov 12.00 RCZ JO17-1 Meervogels 31 JO17-1 co 
 

11 nov 12.00 RCZ JO15-1 Zaandijk JO15-1 co 
 

11 nov 12.00 RCZ JO13-2 ZCFC JO13-2 co 
 

11 nov 14.00 RCZ 35+1 Sloterdijk avv. 35+1 co 
 

11 nov 14.00 RCZ 45+1 Hillegom sv 45+1 co 
 

12 nov 10.00 RCZ 4 (zon) Fortius asv. 4 (zon) co 
 

12 nov 12.00 RCZ 5 (zon) SVA 7 co 
 



 

 

 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

7 nov 19.00 OFC JO13-3 RCZ JO13-3 co 
  

8 nov 19.00 Buiksloot JO15-1 RCZ JO15-1 vr 
  

8 nov 19.00 RCZ MO13-1 RCZ JO13-2 vr 
  

8 nov 20.00 IVV 3 (zon) RCZ 2 (zon) co 
  

11 nov 8.30 Meteoor De sv. JO8-1 RCZ JO8-2 co 
  

11 nov 8.45 ADO '20 JO11-3 RCZ JO11-4 co 
  

11 nov 8.45 Wherevogels De JO10-3 RCZ JO10-1 co 
  

11 nov 8.45 Monnickendam Groenwitte welpen RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
  

11 nov 9.00 Hercules Zaandam sc JO13-4 RCZ JO13-3 co 
  

11 nov 9.00 Assendelft JO11-2 RCZ JO11-2 co 
  

11 nov 9.00 ZCFC JO11-1 RCZ JO11-3 co 
  

11 nov 9.00 IJburg AFC JO10-6 RCZ JO10-4 co 
  

11 nov 9.00 Sporting Krommenie JO9-6 RCZ JO9-2 co 
  

11 nov 9.00 ODIN 59 JO8-2 RCZ JO8-1 co 
  

11 nov 9.30 ADO '20 MO11-2 RCZ MO11-1 co 
  

11 nov 11.00 Limmen JO15-2 RCZ JO15-2 co 
  

11 nov 11.30 Hercules Zaandam sc JO10-3 RCZ JO10-3 co 
  

11 nov 14.30 Sloterdijk avv. 1 RCZ 1 co 
  

11 nov 14.30 Eendracht '82 sc. 35+1 RCZ 35+2 co 
  

11 nov 14.30 Volendam (rkav) 7 RCZ 2 co 
  

11 nov 14.30 SVA JO17-4 RCZ JO17-2 co 
  

12 nov 11.30 WSV 1930 3 (zon) RCZ 2 (zon) co 
  

 

AANKONDIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Donderdagavond 21 december 

20.30u RCZ kantine Het Jagershuis 



 

 

 

 

 
 

 

 

Vrijwilligersavond 18 november 2017 

35+ voetbal bij ZCFC 24 november 2017 

Bingo JO11 & MO11 24 november 2017 

Sinterklaasfeest (dwergen, mini's JO8 en JO9) 29 november 2017 

Pietentraining - dwergen  2 december 2017 

35+ voetbal bij RCZ 15 december 2017 

Algemene ledenvergadering 21 December 2017 

Sylvesterloop 24 december 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 9 november: 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.30  : Gré 
21.30-Einde  : Peter 
Zaterdag 11 november: 
08.00-13.00  : vaste medewerker 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1 + Ouder JO15-3 
09.30-12.00  : Ouder JO13-2 
10.30-13.00  : Ouder JO10-2 + Ouder MO13-2 + Ouder JO13-1 
13.00-Einde  : Mary & Sabrina 
14.00-16.30  : Ouder JO15-1 
Zondag 12 november: 
09.00-15.00  : vaste medewerker 
12.00-14.30  : Speler RCZ 4 
Donderdag 16 november: 
17.30-19.15 : Mireille 
19.15-21.30 : Gré 
21.30-Einde : Ruud 
Zaterdag 18 november: 
08.00-13.00 : Mary & Sanne 
08.15-10.30 : Ouder JO8-1 + Ouder JO10-3 + Ouder JO11-2 
10.30-13.00 : Ouder JO8-2 + Ouder MO11-1 + Ouder JO11-4 
12.00-14.30 : Ouder JO10-1 
13.00-Einde : vaste medewerker 
14.00-16.30 : Ouder JO15-2 + Ouder JO17-2 
16.00-18.30 : Speler RCZ 1 + Speler RCZ 2 
Zondag 19 november: 
09.45-15.00 : vaste medewerker 
13.00-15.00 : Speler RCZ 2 
 

https://www.rcz.nu/155/24-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/24-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/29-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/02-12-2017/activiteiten-kalender/


 

 

 

 
 
 
Team RCZ JO13-2  gaat als een speer!!!! Momenteel eerste in de competitie en eerste 

in de bekerpoule 
 

              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Rene 
Rustu, Brent, Xavier, Sven, Bruce, Samuel, Ricardo, 
Atakan, Mehmet, Noaquin, Angelo, Kick, Kaan, Erdem, Keysean  
 
Een nieuw seizoen, dus een nieuw samengesteld team en voor het eerst spelen op een heel veld. Vanaf het 
begin werd er al goed samen gespeeld en was niet te merken dat de jongens voor het eerst op een heel veld 
speelden. Behalve het buitenspel dan, dat was aan het begin nog even wennen. De oude 11-2 was bij elkaar 
gebleven, dus die waren nog goed op elkaar ingespeeld en de nieuwe jongens pasten er gelijk prima tussen.  
Soms zijn de jongens nog wat onder indruk als ze uit de kluiten gewassen tegenstanders hebben, maar weten dit 
met hun voetbal kwaliteiten goed op te lossen. Per week worden ze beter en zie je steeds mooiere combinaties. 
Wat is het genieten aan de kant als ouder om te zien hoe goed er in het belang van het team gevoetbald wordt. 
Het spel gaat steeds sneller en er wordt goed gekeken en overgespeeld. Alleen moeten ze het spel nog wat 
breder gaan houden.  
En wat gaat het lekker!!!!! In de competitie staan we momenteel maar liefst eerste! Tot nu toe zijn er 5 wedstrijden 
gespeeld, waarvan er 4 gewonnen zijn en 1 gelijk gespeeld. Er zijn in deze 5 wedstrijden maar liefst 41 
doelpunten gemaakt en we hebben maar 6 tegen doelpunten gekregen. We hebben dan ook behalve goede veld 
spelers ook  nog eens als extra slot op de deur een hele goede keeper. 
Ook in de bekerwedstrijd staan we eerste. In deze drie wedstrijden maar liefst 22 doelpunten gemaakt en 0 
doelpunten tegen. Vanavond 1 november de laatste bekerwedstrijd gespeeld in Broek in Waterland en keeper 
Bruce stond als jarige job in het doel. Dat was een mooi verjaardagscadeautje winnen met 0-11 en dus door in de 
bekerpoule.  
Jongens ga vooral zo door, jullie zijn op de goede weg, hopelijk kunnen jullie met veel spelplezier deze mooie 
positie in de competitie vasthouden.  
 
Hannie op den Velde  

 
 
 
 
 



 

 

 

RCZ (ZA 1) moddert zich naar een overwinning in de derby tegen 

KFC. 
 

Het publiek verzamelt zich om  het  hoofdveld, een gure wind steekt op en donkere  

wolken trekken samen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gepassioneerde  derby. 

De spanning in het  publiek is voelbaar. Vandaag wordt er niet gespeeld om de titel, 

maar voor een voorlopig afscheid van de onderste plekken op de ranglijst. De wedstrijd 

tussen RCZ en KFC staat op het punt van beginnen.  

 

Streekderby’s, elk weekend vinden er in ons land tientallen plaats. Op alle treden van de 

Nederlandse voetballadder wordt er gestreden om lokale trots. Wedstrijden waarin spektakel 

eerder een garantie dan een uitzondering is. Zo ook vandaag. Op een modderig veld begint 

KFC voortvarend. Na discutabele nederlagen  tijdens  de vorige twee ontmoetingen zijn de 

Zaandijkers op zoek naar revanche. Binnen tien minuten staat het dan  ook 0-1. Het humeur 

van de massaal aanwezige toeschouwers is slecht. De thuisploeg weet zich geen raad met het 

spel van KFC en blinkt uit in het geven van verkeerde passes en het maken van 

dekkingsfouten. Uit niks blijkt dat een snelle ommekeer mogelijk is. De wisselspelers worden 

al snel tot warmlopen gemaand. De sfeer in de dug-out van RCZ is nerveus. Het is wachten 

op een snelle, beslissende tweede goal van de bezoekers.  

Het weer is ondertussen net zo mistroostig geworden als het veldspel. In de stromende regen 

ploetert RCZ over het veld. Maar dan is daar opeens een harde overtreding van de spits van 

KFC, die de wedstrijd volledig op zijn kop zet. De gemene schop resulteert in een 

overspannen opstootje tussen dader en slachtoffer. De scheidsrechter oordeelt hard: beide 

betrokkenen een rode kaart. De wedstrijd gaat verder in tien-tegen-10. In het voordeel van 

RCZ, zo blijkt. Al snel maakt aanvoerder Van Kol de gelijkmaker en gaat de ploeg, volledig 

onverwachts, met een goed gevoel de rust  in. 

Een herboren thuisploeg neemt na de pauzethee direct de leiding in de wedstrijd. Gestuntel in 

de verdediging van KFC geeft aanvaller Calleja Perez de mogelijkheid om eenvoudig binnen 

te tikken. De toeschouwers, onder leiding van de trotse vader van de doelpuntenmaker, zijn 

zichtbaar enthousiast over de sterke terugkeer van hun helden uit de kleedkamer. Het is 

wachten op 3-1 en de beslissing van de derby. Na enkele gemiste kansen schiet middenvelder 

Tete van afstand raakt en maakt een eind aan de spanning bij de supporters. Zo lijkt het 

tenminste.  

Het zou alleen geen derby zijn als het ging zoals verwacht. Volledig tegen de verwachting in 

maken de Zaandijkers 3-2 en opeens lijkt een gelijkspel angstvallig dichtbij. De zenuwen 

langs de lijn nemen weer toe. KFC heeft nieuw geloof in een resultaat en zoekt met lange 

ballen naar de gelijkmaker. Het levert enkele grote kansen op, maar op miraculeuze wijze 

blijft de 3-2 op het scorebord. In de blessuretijd neemt invaller Ramdjanbeg vervolgens alle 

onzekerheid weg. Met twee fraaie kopdoelpunten zorgt hij voor uitzinnige vreugde bij de 

thuisclub.  

De onderkant van de competitie is voorlopig even uit het zicht, de rivaal uit Koog-Zaandijk is 

verslagen en de druk op de positie van de trainer zwakt af. Een zeldzame feestsfeer hangt 

rondom het team. Tot aan volgende week in ieder geval.    

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

RZC 10-2 wint van de koploper Zaandijk 10-1 in de competitie ! 
 

Zaterdag 2 november. Het zou het natte ochtend worden met een lastige wedstrijd in het vooruitzicht. Rond 8.15 
verzamelen in Zaandijk, waar de jongens tegen Zaandijk 10-1 moeten spelen: het team wat aan de leiding in de 
competitie staat met alle wedstrijden tot nu toe gewonnen.  
 
De jongens beginnen met de warming-up en om 8.45 het startsignaal van de wedstrijd. De teams zijn aan elkaar 
gewaagd. Een mooie aanval van RCZ, maar helaas net geen doelpunt Een aanval van Zaandijk, waarbij Steijn 
een redding heeft. Vervolgens een doorbraak en een speler die 1 op 1 komt naar onze keeper, de 1-0 voor 
Zaandijk valt, helaas . Maar het blijft een spannende wedstrijd. Mooie actie van RCZ, waarbij er net naast wordt 
geschoten. Weer een aanval van RCZ, waar Milo de bal in de rebound alsnog in het doel krijgt en het is 1-1  en 
het rustsignaal wordt gegeven. Inmiddels begint zelfs het zonnetje door te komen en blijven de aangekondigde 
buien gelukkig weg.  
 
Na de rust komt RCZ heel snel voor, 1-2. Maar net zo snel maakt Zaandijk de gelijkmaker en is het weer 2-2. De 
mannen lopen vele meters. Veel inzet van de verdedigers en middenvelders om de aanvallen van Zaandijk in de 
kiem te smoren. Fynn krijgt de bal en maakt wat meters en schiet van grote afstand op een prachtige manier de 
bal in het doel van Zaandijk en zet RCZ weer op voorsprong, 2-3. De gedrevenheid van de jongens zette door en 
met veel inzet en elkaar helpen en de bal toespelen weet Vigo de 2-4 en zelfs de 2-5 te maken. Kaya en Thyno 
vullen dit zelfs nog aan tot 2-7.  Op het eind nog een actie van Zaandijk waarbij de bal in ons doel terecht komt, 
waarmee de eindstand op 3-7 komt. Een prachtige uitslag tegen de koploper, verdiende winst door de 
gedrevenheid, het maken van veel meters, het elkaar helpen en mooi samenspel. En het team stijgt een plekje in 
de competentie, waar ze nu zelfs boven Zaandijk komen met een mooie 3e plek van de 12. Volgende week tegen 
Hercules, de nummer twee….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCZ 4 – Volendam 6 
 
Het is zondag ochtend 5 november 2017 , de morning after na een enerverende RCZ Mega Bingo avond. Het 
was een zeer goed bezochte Bingo avond die nog doorging tot in de kleine uurtjes.  Dan de zondag ochtend, het 
is fris buiten, de eerste tekenen van de naderende winter zijn daar reeds. Dat betekend voor de Gladiatoren van 
RCZ 4 onder hun prachtig RCZ tenue de wollen borstrok om warm te blijven. Zoals u als trouwe lezer weet is het 
noodzakelijk om eerst door het altijd pittoreske Zaandam te fietsen voordat je bij de Racing Club Zaandam aan de 
Dr. H.G. Scholtenstraat bent, en zo geschiedde. Na het parkeren van het stalen ros in het reeds zeer goed 
gevulde fietsenrek was ik juist op tijd om de warming up te zien van de Racers.  Om klokslag 10.00 uur fluit 
scheidsrechter  Dhr. Karel Koning ( na afloop de complimenten van de tegenstander Volendam 6 dat zij dit 
seizoen nog niet zo’n goede en eerlijke scheidsrechter hadden gehad)  voor het begin van de wedstrijd. Na het 

De traditionele penalty’s  

Sportiviteit en profi in een rij :-) 1 



 

 

 

debacle van verleden week met het onnodige verlies tegen laagvlieger Zaanlandia waren de Racers gebrand op 
een goede wedstrijd en revanche. Het was dan ook vanaf minuut 1 duidelijk dat de Gladiatoren van RCZ 4 wilden 
winnen en als een stoomwals reden ze over Volendam heen. Na de eerste schrik lukte het de wijdbroeken ( 
bijnaam voor Volendammers) om een oranje muur op te trekken waar ( bijna ) geen doorkomen heen was. 
Ondanks de continue aanvallende Zwart/witte machine lukte het Volendam om ook af en toe uit hun 
verdedigende stellingen te komen om gevaarlijk voor Jordy op te duiken. Gelukkig zonder resultaat omdat de 
verdediging onder leiding van Jordy als een huis stond. Uiteindelijk wist Branislav de ban te breken, met zijn grote 
zevenmijls passen slalomde hij door de verdediging van Volendam en vervolgens liet hij ook de keeper kansloos 
en verscheen op het denkbeeldige elektronische scoreboard de 1-0 stand. Ondanks de vele kansen voor de 
Racers kwam in deze stand  tot aan het rustsignaal geen verandering in. 
De tweede helft begon hoe de eerste helft was geëindigd. Een aanvallend RCZ en een counterend Volendam. De 
massaal aanwezige toeschouwers langs het zonnige B-veld zagen nadat er opnieuw diverse kansen waren 
gemist good old Ruud S. op aangeven van Rob met een subtiel puntertje de keeper van Volendam kansloos laten 
en de 2-0 op het denkbeeldige elektronische scoreboard zetten. De toeschouwers en het begeleidings team van 
RCZ 4 voelden zich wat meer gerust met deze stand want een 1-0 voorsprong was wel erg magertjes en omdat 
de Gladiatoren van RCZ 4 ook 2-0 niet genoeg vonden gingen ze op zoek naar de derde treffer. De derde treffer 
van deze wedstrijd  kwam er ook maar dan aan de andere kant. Met een razendsnelle counter ( zo snel dat 
grensrechter John het niet kon belopen en daarom niet kon vlaggen voor de buitenspel staande scorende spits 
van Volendam)  sloeg Volendam toe en zette de 2-1 op het denkbeeldige elektronische scoreboard. De Racers 
waren hierdoor wel even van slag en voor het begeleidings team kwam  langzaam maar zeker het Zaanlandia 
syndroom naar boven, beter zijn, meer kansen hebben maar de tegenstander die hun spaarzame kansen wel 
benut. Uiteindelijk herpakte de Gladiatoren van RCZ 4 zich en gingen op jacht naar de derde en bevrijdende 
treffer. Het was opnieuw dat Rob van zich liet horen door een knappe assist op Danny die zich dit buitenkansje 
niet liet ontglippen en de 3-1 tegen de touwen joeg. Er ging een zucht van verlichting door de massaal 
toegestroomde toeschouwers die zelden zo’n enerverende wedstrijd op het Jagersveld hadden gezien. 7 minuten 
voor tijd wilde good old Ruud het toch nog spannend maken door zich iets te uitbundig te uiten naar de 
scheidsrechter wat resulteerde in een (terechte) gele kaart en dus uitsluiting voor tien minuten. Volendam wist 
vrijwel direct van hun numerieke meerderheid te profiteren en de 3-2 op het denkbeeldige elektronische 
scoreboard te laten zetten. Gelukkig voor de Racers stond het vizier van Volendam niet op scherp en anders was 
daar nog onze sluitpost Jordy die zijn doel verder schoon wilde houden. Uiteindelijk floot de scheids voor het 
einde en bleven de punten op het Jagersveld. Door deze overwinning staan de Galdiatoren van RCZ 4 op de 
tweede plaats met vier verliespunten meer dan de nummer 1, Volendam 7. 
Wist u dat Mischa de mega bingo avond verwarde met mega drink avond waardoor hij met een mega kater pas 
om 11.10 wakker werd op zondagochtend waar hij zich om 9.30 uur had moeten melden voor de wedstrijd van 
RCZ 4 – Volendam 6.  
Wist u dat good old Ruud na zijn doelpunt zich meteen liet wisselen ( op je hoogte punt moet je stoppen) maar na 
1 minuut weer opnieuw de groene (kunst)grasmat moest betreden omdat Rodney het niet langer volhield. 
Wist u dat Rob zich ontpopt van goalgetter naar koning assist. 
Wist u dat het einde van de wedstrijd gehaald werd met de tong uit de bek. 
Wist u dat het begeleidings team van RCZ 4 bestaat uit: Niels, Kalebas, Jan, John en Ruud. 
Wist u dat u zondag 12 november 2017 om 10.00 uur op het Jagersveld uw RCZ 4 helden zelf kunt aanschouwen 
in de wedstrijd RCZ 4 – Fortius ASV 4. 
Wist u dat dit het einde is van dit verslag. 
 
De Knoet. 

 
RCZ Zo- Sporting Krommenie Zo 
 
Deze week helaas nog door Bingoavond in mijn bol mede in combinatie van het slechte weer deze week een 
beknopt verslagje, in een niet al te beste wedstrijd van onze zijde wiste wij toch de drie punten binnenboord te 
houden ,wel dankzij onze voortreffelijke achterhoede ,voor de rust wist onze doelman een pingel te stoppen, na 
rust wist hij op voortreffelijke wijze een afstandsschot onschadelijk te maken ,maar uit de daar op volgende corner 
was hij kansloos. Maar nadat Miquel was ingevallen werd het op links een beetje gevaarlijker omdat hij zijn 
tegenstander een paar lekker passeerde en uit een voorzet van hem wist de SK keeper de nog wel te pareren 
maar kees was er als de kippen bij om de gelijkmaker te scoren. Twee minuten voor tijd wist dezelfde Kees 
Bennie te bereiken binnen de zestien en hij maakte het karwei af 2-1. 
Om eerlijk te zijn was het niet onze beste wedstrijd tot nu toe ,maar een Johan Cruijff-voetbalwet zegt “ook 
slechte wedstrijden dien je te winnen”, en dat is gelukt . 
Jongens Bedankt  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Verslag jo11-1 seizoen 2017/2018 tot nu toe 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik heb verzaakt. En daarmee de mannen van de jo11-1 vreselijk 
te kort gedaan. Niet een beetje, nee echt vreselijk te kort gedaan. De mannen van de jo11-1 spelen namelijk al 
vanaf wedstrijd 1 de pannen van het dak. Ik sta erbij, kijk ernaar, schrijf het op, maar op de één of andere manier 
kwam het maar niet in m’n computer te staan. En dat verdienen de toppers van de jo11-1 niet.  
 
Ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook steeds vaker verwijtende blikken mijn kant op meende te zien. Terechte 
verwijtende blikken. Ook werd er voorzichtig af en toe door de harde kern van de jo11-1-fanside geïnformeerd of 
het klopte dat ze geen stukjes in de Racer over hun sterspelers konden vinden. Als ik dan schuldbewust bekende 
dat die er inderdaad niet waren, werd ik meewarig aangekeken en werd er hoofdschuddend van me weggelopen. 
 
Genoeg! Dacht ik na dit weekend. De wedstrijd van afgelopen zaterdag verdient het om vereeuwigd te worden. 
En ook het Deen Cup Kwalificatietoernooi van zondag in het Volendamstadion, is het noemen waard. Maar eerst 
zal ik u even bijpraten over wat de jo11-1 de afgelopen weken op de (kunst)grasmat heeft gepresteerd. 
 
Het team is grotendeels hetzelfde gebleven, ware het niet dat twee onmisbare schakels, Kerim en Jasper, geen 
deel meer uitmaken van de jo11-1. Kerim moest van hogerAZhand naar KFC verhuizen en Jasper was binnen 
RCZ bij een ander team zeer nodig. Maar Boyd, Tobias, Kick, Sem, Fons, Joris en Max zijn er nog altijd. 
 
Kerim’s plek is ingenomen door Ryan. Vorig seizoen nog vaste kracht bij de jo10-1. Ryan is inmiddels geheel 
geland in de jo11-1 en heeft al diverse doelpunten, solo’s, behendige passeerbewegingen en assists laten zien.  
 
Jasper is vervangen door een Jesper. Dat vond men bij RCZ wel zo handig, het scheelt maar één letter, dus daar 
zou het team zo aan gewend zijn. Om dit te realiseren, werd er bij de buren van Hercules rondgekeken en jawel, 
daar liep een Jesper rond. De transfer was binnen een poep en een zucht geregeld en het moet gezegd, Jesper 
is geen miskoop. 
 
Coach Jordy heeft dit seizoen een andere functie binnen RCZ, hij heeft de verantwoording overgedragen aan 
Oda. Oda heeft, met steun van Eddy, de zware taak om de jo11-1 door het seizoen 2017/2018 te loodsen. 
 
Het nieuwe seizoen begon voor de jo11-1 op zaterdag 2 september in Oostzaan met een bekerwedstrijd tegen de 
plaatselijke FC. Het was ouderwets vroeg, maar het zonnetje scheen heerlijk op de ruggen van de jo11-1-fanside 
en er hing een gezonde spanning: hoe zou het enigszins vernieuwde team het er vanaf brengen? Er was nog niet 
vaak getraind, sommige vakantiegangers waren zelfs net terug. 
 
Ik kan u geruststellen, er was letterlijk en figuurlijk geen vuiltje aan de lucht. Er werd overtuigend met 1-7 
gewonnen en Jesper maakte bij z’n debuut in het zwart/witte RCZ-tenue (wat hem overigens prachtig staat, veel 

beter dan paars) direct 3 doelpunten.  
 
Ook de tweede bekerwedstrijd thuis tegen Zaanlandia werd overtuigend gewonnen. Doordat het de hele nacht 
onvoorstelbaar veel had geregend, waren alle wedstrijden afgelast. Behalve die van de jo11-1 en jo10-1. 
Gelukkig maar, want met heerlijk droog en zonnig weer, werden de Zaanlandianen met 9-1 opzij geschoven. 
 
De derde bekerwedstijd was ook thuis, tegen Zaandijk deze keer. Na veel kansen van de Racers, is het Zaandijk 
dat scoort. Zal je altijd zien. Fijn dat Joris die dag in z’n hum was, want de eindstand werd 3-2 en hij scoorde ze 
alle drie. Wat niet weg neemt dat het hele team gestreden heeft voor de overwinning en zeker ook keeper Tobias 
genoemd dient te worden, die op gevaarlijke Zaandijkse momenten z’n werk uitstekend deed. 
 
Na de wedstrijd was er patat, want aan het begin van het seizoen had Oda beloofd, dat als er drie keer achter 
elkaar gewonnen zou worden, hij zou trakteren op patat. Ik denk dat hij met deze belofte de omzet van de kantine 
dit seizoen flink omhoog stuwt. Hij heeft ondertussen al twee keer moeten trakteren… 
 
Dan de competitiestart tegen SDOB. Alweer een thuiswedstrijd en alweer is de jo11-1-fanside ruim 
vertegenwoordigd. Zouden de competitiewedstrijden net zo voortvarend gaan als de beker? Jazeker. In de rust 
staat het al 6-0 voor de Racers en als scheidsrechter Quinn het laatste fluitsignaal laat klinken, is de eindstand 
13-0. De doelpuntenmakers: Ryan 2, Joris 2, Fons 2, Max 2 en Jesper (wat staat dat zwart/wit hem toch goed) 
maar liefst 5 doelpunten. 
 
Uit tegen IVV in Ilpendam beginnen de mannen met een 1-0 achterstand, maar al snel is het er op en erover. De 
mannen spelen veel op de helft van IVV en weten elkaar moeiteloos te vinden. Wat opvalt, is dat er onbaatzuchtig 
wordt afgespeeld. Geen nodeloos gepingel voor eigen succes, als er een teamgenoot beter voor staat, wordt de 
bal altijd subiet afgespeeld. Nog vermeldenswaard is dat Joris deze wedstrijd een loepzuivere hattrick had, Fons 
de bal met z’n doelpunt zowat dóór het net heen schoot en Max met een uitgenasste lob over de doelman de 
eindstand op 1-9 bepaalde. 
 



 

 

 

De week daarop werd de jo11-1 in Volendam verwacht, waar aangetreden diende te worden tegen de jo11-6 (!). 
De ochtend begon veelbelovend. Qua weer dan. In de loop van de eerste helft begon het echter te 
miezerregenen. Zo’n grijs regengordijn kwam er naar beneden en er stond helaas geen zuchtje wind. De fans van 
de Volendammers waren alras nergens meer te bekennen, maar u kent de jo11-1-fanside ondertussen: er moet 
heel wat gebeuren willen die hun post verlaten. Het ouderwetse schrijfblokje van uw reporter veranderde 
langzaam in een brij van papier-maché waarin de eindstand nog maar net te ontcijferen was: 1-12. 
 
De volgende wedstrijd was tegen Zaandijk en zou een serieuze krachtmeting worden. In de bekerwedstrijd was al 
gebleken dat de teams aan elkaar gewaagd waren en in de competitie stond RCZ net boven Zaandijk. Nou wil het 
geval dat uw razende reporter niet bij deze wedstrijd aanwezig kon zijn en via de app moest vernemen dat de 
uitslag een zwaar gestreden 4-4 was. 
 
De daaropvolgende uitwedstrijd bij ZOB heeft uw verslaggever helaas ook moeten missen. Er werd zeer 
overtuigend met 0-11 gewonnen, met 3 doelpunten van Max, 1 van Kick, Fons, Ryan en Sem en 4 van Jesper (hij 
voelt zich al helemaal thuis in het zwart/wit). Het schijnt dat het team vanuit een ver buitenland door telepathie 
van Joris werd bijgestaan. 
 
Afgelopen zaterdag was er de thuiswedstrijd tegen Zilvermeeuwen. Niets wees van te voren op het 
doelpuntenfestijn dat er zou volgen. Het stond dan wel binnen vijf minuten 2-0 door Fons, maar dat er zo veel 
goals zouden vallen… Sem en Ryan hadden er elk 1, Joris 2, Kick 3, Fons uiteindelijk 4, Jesper 5 en Max 7. En 
voor degenen die hebben meegeteld, er was inderdaad ook nog een eigen doelpunt. Boyd heeft dan wel niet 
gescoord, maar zorgde met afgemeten dieptepasses dat de spitsen er maar weinig voor hoefden te doen om te 
scoren. En arme Tobias, ik geloof dat Zilvermeeuwen maar twee keer voor z’n doel is geweest, maar toen stond 
hij er mooi wel! 
 
Zondag speelden de Racers het Deen Cup Kwalificatietoernooi. Op het laatste moment had het team een 
wildcard gekregen en dus moest er zondag aangetreden worden in het Volendamstadion. De tegenstanders 
waren teams uit de hoofdklasse en na de monsterzege van zaterdag was het lastig peilen wat de dag zou 
brengen. 
 
De eerste wedstrijd werd 0-0 gelijk gespeeld tegen DEM uit Beverwijk. Het was een, om het netjes te zeggen, 
ouderwetse billenknijper, oftewel: een rétespannende wedstrijd. Knap en goed gespeeld door de Racers tegen 
een hoofdklasser. De wedstrijd tegen Zouaven begint met een 1-0 achterstand, maar Jesper weet al snel de 
gelijkmaker te scoren en Ryan zorgt er met een Robbentje in de laatste minuten voor dat de zege nog net wordt 
binnengesleept, 1-2. 
 
De derde wedstrijd tegen Obdam wordt met 5-1 gewonnen, met 1 doelpunt van Joris, 2 van Kick en 2 van Jesper. 
De laatste wedstrijd tegen de Wherevogels wordt, mede afhankelijk van wat DEM doet in hun laatste wedstrijd, 
beslissend. De wedstrijd begint goed met Tobias die 
een schot van Wherevogels overtuigend uit z’n doel 
houdt.  
 
Even later blijkt dat Wherevogels heel erg graag wil 
winnen, het spel wordt hard en hier en daar wat 
onsportief. Jammer, wellicht dat er frustratie was over 
de tegenstand die de Racers boden. Op papier was 
RCZ de mindere, geen hoofdklasser immers, maar in 
de praktijk een weerbarstige tegenstander. Tel daarbij 
een genadeloze vrije trap van Kick op de lat, een 
onvermoeibare Boyd achterin en een standvastige 
Tobias in het doel op en de irritaties bij de 
Wherevogels waren een feit.  
 
Eindstand: 0-0. Met als gevolg dat RCZ net één 
doelpuntje miste om de voorwedstrijd te mogen spelen 
waar het hele toernooi om draaide. Ontzettend jammer, 
maar de mannen van de jo11-1 kunnen heel erg trots 
zijn. Ze hebben bewezen dat ze ook tegen sterkere 
tegenstanders heel goed kunnen voetballen. U moet 
het team echt binnenkort komen bewonderen. Zult u 
net zien. Hebben ze zaterdag een vrije ronde…  
 
Uw razende reporter 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
Vrijdag 3 November 2017 was er een filmavond voor JO13 en MO13 in de kantine van R.C.Z. gepland. 
De film die vertoont werd was met de meeste stemmen door de jeugd  gekozen en dat was            Diary of a 
wimpy kid. 

Het werd een gezellige avond waar naar de film gekeken werd en af en 
toe geklets werd onderling tussen de jongens en meisjes 35 totaal , 
dus........  
Tussendoor werd er voor hun natje en droogje gezorgd door de 
hulpouders/activiteitenmedewerkers en ook was er 2 maal een pauze 
zodat iedereen even de benen konden strekken. 

Het is een 
gezellige avond geworden en wij willen iedereen die mee 
geholpen heeft ,om deze avond goed te laten verlopen 

bedanken voor hun inzet. 

 
Deze activiteit is mogelijk gemaakt 
door de opbrengst van de Grote 
Clubactie 2016. 
Namens de jeugdafdeling R.C.Z.  
 
 

 
 

 
5 NOVEMBER 2017. 

 

HIER DAN DE NIEUWE TUSSENSTAND : 
1 TARA STEDING MO13-1    : 118 LOTEN 

2 KRIS HECK JO10-3               : 107 LOTEN 

3 FLEUR VAN DUIN MO13-1 :  66 LOTEN 

 
HET TEAM DAT TOT NU TOE DE MEESTE LOTEN VERKOCHT HEEFT IS: 

MO13-1 MET 421 LOTEN VERKOCHTE LOTEN. 

 

 

LEVER JE BOEKJE IN ZODAT ER  VOLGENDE WEEK EEN  ANDERE 

TUSSENSTAND VERMELD KAN WORDEN . 



 

 

 

 

 

 

update 4 november 2017 

 

 

 De afgelopen week zijn er heel veel incasso's ingevoerd en tot nu toe hebben 

 108 Jeugd Racers 1978  loten verkocht voor RCZ  en zijn er nog een aantal loten die nog niet 

verwerkt zijn dus volgende week het vervolg hiervan. 

 

Ons doel om meer dan 2100 loten te verkopen hopen  we evengoed nog te halen. 

Daar hebben we de hulp voor nodig van de andere jeugdleden die hun lotenboekje /lijst nog niet 

ingeleverd hebben. 

Dus ........als je het lotenboekje/lijst nog ingevuld thuis hebt liggen lever deze dan in bij R.C.Z 

 

uiterlijk voor donderdag 16 November 2017. 
 
Anders kunnen we deze loten niet meer registreren en dat zou erg jammer zijn. 

 

 En zoals jullie weten komt een gedeelte van die opbrengst terug bij de verkopers . 

Hierbij grote dank voor de vele lotenverkopers die loten verkocht hebben allemaal top gedaan. 
Alle individuele lotenverkopers die 10 loten of meer verkopen kunnen zakgeld verdienen : 

 

Aantal loten verkocht Zakgeld wat verdient kan worden 

10 € 2,50 

20 € 5,00 

30 € 7,50 

40 €10,00  

50 €12,50         
 

volgende week hoop ik met een goed bericht te komen dat we zeker  

2100 loten verkocht hebben. 

 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Beste RCZer 

 
Graag roepen wĳ  jou op om nu mee te doen aan de Grote Cruĳff Club 
Actie en zo geld te verdienen voor onze clubkas.  
Koop het boek Johan Cruĳff  – Mĳn voetbal op www.cruĳffactie.nl en 
verdien per exemplaar 4 euro voor RCZ! 
In dit boek laat Johan Cruĳff de essentie van voetbal zien aan de hand 
van 14 basisprincipes. Zĳn lessen staan niet alleen garant voor succes op 
het veld, het zĳn ware levenslessen. Hét lĳfboek voor elke 
voetballiefhebber, van jong tot oud en van amateur tot prof. Uit alles blĳkt 
waar Cruĳff  voor staat: mooi, aanvallend voetbal, veel aandacht voor de 
voetballer zelf en bovenal: spelplezier. Dat is de grootste motor van 
succes. Zĳn visie is niet zomaar een mening maar een overtuiging 
gebaseerd op tientallen jaren ervaring op het hoogste niveau. Een visie 
waarmee hĳ zichzelf en veel andere talentvolle spelers naar de absolute 
top bracht en waar nog elke dag aan wordt gerefereerd. 
  

Johan Cruĳff  heeft zich altĳd actief ingezet om het plezier van voetbal en samen spelen over te dragen. Met deze 
actie zetten we zĳn gedachtengoed voort: Door voetbalclubs te steunen zorgen wĳ ervoor dat zoveel mogelĳk 
mensen plezier blĳven beleven aan het spel. 
Dus doe nu mee en bestel het boek op www.cruĳffactie.nl! 
Hoe werkt het? Selecteer je eigen voetbalclub en bestel het boek. Per verkocht boek verdient de club € 4,-. Ook 
wordt er per boek € 1,- afgedragen aan de Cruyff Foundation; dit geld komt ten goede aan sportactiviteiten voor 
kinderen. De actie duurt tot en met 31 december 2017. In januari wordt de balans opgemaakt en zal het 
verdiende bedrag in één keer worden overgemaakt aan de club. 
  
Hartelĳke groet, 
RCZ 
  
Link naar een filmpje over het boek: https://youtu.be/vyKEZCj-hwc 
 
 
 
 

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,  HEMA, Albert.nl, Wehkmap 

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. 

http://www.cruijffactie.nl/
https://youtu.be/vyKEZCj-hwc
https://www.sponsorkliks.com/


 

 

 

Op onze website staat ook een banner van 
SponsorKliks. 



 

 

 

 



 

 

 

 


