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Bestuur Voorzitter  
Andre Punt tel. 06-20136764 
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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. 06-22437663 
stichting-sportpark@rcz.nu 
 
Wedstrijdsecretaris  
Gerth-Jan Heck tel.  06-55691508 
wedstrijdsecretaris@rcz.nu 
 
Ledenadministratie en contributie 
Petra Koppen tel. 06-51699951 
ledenadministratie@rcz.nu 
 
Coördinator toernooien 
Karel Koning  tel. 0636036588 
toernooi-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Zaterdag 
Klaas Dallinga tel.  06–46168265 
 
 
 
 
 

Jeugdcoördinatoren 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
Jordy de Jong tel. 06-12154539 
jeugdcoordinator@rcz.nu 
 
Coördinator JO12-JO13 
John van Dongen tel. 06-12109747 
d-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Dwergen 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
dwergen-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator stageplaatsen 
Gert Nieborg tel. 06-46744872 
stage-coordinator@rcz.nu  
 
Jeugdactiviteiten  
Gea van de Stadt tel. 06-37149612 
jeugdevenementen@rcz.nu 
 
Kantinezaken 
Michèle Ketema 06-29600530 
Richard Haamans 06-33187329 
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 RCZ 
Fiona Hoogmoed 
Peter Arendse 
Michel Hemminga 
website@rcz.nu 
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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 

3 nov 18.00 RCZ JO14-1 Sporting Krommenie JO14-2 0 - 13 

4 nov 17.00 Fortuna Wormerv. MO11-1 RCZ MO11-1 6 - 0 

5 nov 8.45 RCZ JO13-1 Volendam (rkav) JO13-3 10 - 0 

5 nov 8.45 RCZ JO8-1 Foresters de JO8-1 9 - 2 

5 nov 8.45 RCZ JO9-2 Zaandijk JO9-1 9 - 1 

5 nov 8.45 RCZ JO9-3 ADO '20 JO9-7 1 - 1 

5 nov 8.45 RCZ JO9-4 Purmerend JO9-7 5 - 0 

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

5 nov 9.00 Hercules Zaandam sc JO15-3 RCZ JO15-2 1 - 5 
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

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

5 nov 9.45 WSV 30 JO10-3 RCZ JO10-2 2 - 6 

5 nov 10.30 RCZ JO15-1 Zaandijk JO15-1 0 - 1 

5 nov 10.30 RCZ JO9-1 Meteoor JO9-1 2 - 1 

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

5 nov 10.30 RCZ JO12-1 SVW 27 JO12-1 1 - 4 

5 nov 10.45 Zaanlandia JO17-2 RCZ JO17-1 3 - 0 

5 nov 10.45 Meteoor 35+2 RCZ 35+2 3 - 0 

5 nov 12.00 Kwadijk JO19-1 RCZ JO19-1 7 - 1 

5 nov 12.00 RCZ JO11-2 Purmerland JO11-2 8 - 2 

5 nov 12.00 RCZ JO8-2 IVV JO8-1 2 - 13 

5 nov 12.00 RCZ JO10-1 FC Uitgeest JO10-3 7 - 4 

5 nov 12.00 RCZ JO11-1 ADO '20 JO11-1 2 - 7 

5 nov 12.30 Zaandijk JO13-3 RCZ JO13-3 4 - 1 

5 nov 14.00 RCZ 2 Zaanlandia 2 0 - 2 

5 nov 14.30 RCZ 1 Buiksloot 1 1 - 7 

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

6 nov 11.00 RCZ 2 (zon) Swift 8 (zon) 1 - 2 

6 nov 12.00 RCZ 3 (zon) IVV 3 (zon) 2 - 7 

6 nov 12:30 RCZ JO11-1 RCZ JO11-2 6 - 2 

6 nov 14.00 RCZ 1 (zon) Zaandijk 1 (zon) 0 - 2 

6 nov 14.00 RCZ VR1 (zon) Wherevogels De VR1 (zon) 0 - 4 

6 nov 14.00 RCZ 5 (zon) Zaanlandia 4 (zon) 1 - 6 
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Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

 

Datum Tijd Thuis Uit type 

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 

12 nov 8.45 RCZ JO13-3 Volendam (rkav) JO13-9 co 

12 nov 8.45 RCZ JO10-2 SVW 27 JO10-5 co 

12 nov 8.45 RCZ JO9-2 Volendam (rkav) JO9-4 co 

12 nov 8.45 RCZ JO9-4 ZOB JO9-6 co 

12 nov 8.45 RCZ MO11-1 DEM MO11-1 co 

12 nov 10.00 RCZ JO15-2 Zaandijk JO15-3 co 

12 nov 10.00 RCZ JO11-3 HBOK JO11-1 co 

12 nov 10.00 RCZ JO8-1 SVA JO8-3 co 

12 nov 10.30 RCZ JO13-1 ZCFC JO13-2 co 

12 nov 11.15 RCZ JO11-1 SV Spartanen JO11-1 co 

12 nov 11.30 RCZ JO14-1 SVA JO14-2 co 

12 nov 12.00 RCZ 45+1 IVV 45+1 co 

12 nov 12.30 RCZ JO13-2 Purmerland JO13-2 co 

12 nov 13.15 RCZ 2 Volendam (rkav) 6 co 

12 nov 13.55 RCZ JO17-1 SDZ JO17-1 co 

12 nov 14.00 RCZ 35+1 AGB 35+3 co 

12 nov 15.15 RCZ 35+2 Swift 35+1 co 

12 nov 15.45 RCZ JO19-1 Zaanlandia JO19-1 co 
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Programma aanstaande UIT-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit type 

12 nov 8.30 Buiksloot JO8-2 RCZ JO8-2 co 

12 nov 8.30 Westzaan MO13-2 RCZ MO13-1 co 

12 nov 8.45 Purmerend JO9-5 RCZ JO9-3 co 

12 nov 10.00 Sporting Krommenie JO12-1 RCZ JO12-1 co 

12 nov 10.15 Wherevogels De JO9-1 RCZ JO9-1 co 

12 nov 10.30 IVV JO11-2 RCZ JO11-2 co 

12 nov 12.00 SVA JO10-3 RCZ JO10-1 co 

12 nov 14.00 DRC JO15-1 RCZ JO15-1 co 

12 nov 14.30 Zaanlandia 1 RCZ 1 co 

 

KANTINEDIENST DONDERDAG 10 NOVEMBER 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Peter 
KANTINEDIENST ZATERDAG 12 NOVEMBER 
08.00-12.00  : Gré 

08.15-10.00  : Ouder JO8-1 (Nick Bodifee) 
+ Ouder JO15-2 (Nathalie Sieben)  
08.15-10.30  : Ouder JO13-1(moeder van 

Emir Akyldiz) 
08.45-11.00  : Ouder JO 11-1(Claudia v/d Bruggen) 
10.30-13.00  : Ouder JO9-2 (Edward Lok) + Ouder JO9-4 (Marleen de moeder van Bas) 

 + Ouder JO10-2 (ouders van Anil )+ Ouder JO13-3 (Oma Keysean) 
13.00-Einde  : Mary & Sabrina 
13.00-15.30  : Ouder JO14-1 (Dhr./Mevr. Bleeker) 

15.00-17.30  : 2 Speler RCZ zaterdag 2 (Danny Carbin & Guy Creton) 
16.00-18.30  : Ouder JO17-1 
KANTINEDIENST ZONDAG  13 NOVEMBER 

09.00-14.00  : Gré 
12.00-14.00  : Speler RCZ 4 

 

Gemeente en voetbalclubs Zaanstad: we blijven voetballen op kunstgras!! 
  
Gemeente Zaanstad snapt dat het programma Zembla over 
rubberkorrels in kunstgras tot zorgen en vragen leidt, vooral bij 
ouders. Het RIVM laat weten dat uit meerdere onderzoeken 
blijkt dat de rubberkorrels  geen schade aan de gezondheid 
opleveren. De KNVB volgt het advies van het RIVM en adviseert 
voetbalclubs om te blijven voetballen op de kunstgrasvelden.  
De gemeente heeft overlegd met de voetbalclubs in Zaanstad 
en advies gevraagd aan de lokale GGD. Er is gezamenlijk 
besloten om op dit moment te blijven voetballen op de 
kunstgrasvelden. Wel dringen de gemeente en de voetbalclubs 

erop aan om het onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd 
naar mogelijke gezondheidsrisico's van rubbergranulaat, zo snel mogelijk af te ronden. De 
gemeente en de voetbalclubs wachten de resultaten af en bepalen daarna vervolgstappen.  
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RCZ Sinterklaasfeest 2016  
Woensdag 30 November 

  

Op Woensdagmiddag 30 November  brengt Sinterklaas een bezoekje aan de kantine van 
onze voetbalclub RCZ. 

We nodigen hierbij alle RCZ  Dwergen,  mini's  , JO 8 en  JO 9  uit om bij dit geweldige 
Sinterklaasfeest aanwezig te zijn 

Op deze woensdag is er geen training voor deze groepen. 

Programma woensdag 30 November RCZ Sinterklaasfeest. 

16.30 uur             Zaal open 

16.45 uur             Optreden Clown Ellebel    

                                                                               

17.30 uur             Eten met alle kinderen 

18.00 uur             Bezoek Sinterklaas en Pieten 

18.45 uur             Ophalen kinderen door ouders 

Deelname aan het Sinterklaasfeest is gratis voor de dwergen, mini's , 

JO8 , JO9 en MO11 van RCZ. 

 Broertjes en zusjes (in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar) zijn ook  van harte welkom, maar we 
vragen hiervoor een eigen bijdrage van 5 euro per kind (te betalen op 30 november)  

. 

Belangrijk: kinderen moeten wel alleen kunnen zijn tijdens het feest!!!!! Er is voldoende RCZ 

begeleiding aanwezig om de kinderen op te vangen en te begeleiden. Het is niet de 
bedoeling dat ouders bij dit feest aanwezig zijn.  

 Aanmelden 

Aanmelden voor dit feest kan door een  e-mail te sturen naar : 
jeugdevenementen@rcz.nu 
Vermeld in de e-mail de naam en leeftijd van je kind en in welk team 
hij/zij speelt en de naam en leeftijd van eventueel meekomende broertjes en zusjes. 
Opgeven vooraf is nodig om te zorgen dat Sinterklaas voldoende cadeaus bij zich heeft!!  

Inschrijven kan tot 26 November!!! 
Als je jezelf per email hebt aangemeld dan zien we je graag op woensdagmiddag om 16.30u 

  

Het sinterklaasfeest wordt mogelijk gemaakt door  de opbrengst van  de Grote 
Clubactie.                                                                                          

Namens de  Jeugd activiteitencommissie  van  R.C.Z. 

                                                                                                                                          

 
 

jeugdevenementen@rcz.nu
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                        HERHALING!! 
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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update : 7 November 

Heb jij het loten verkoopboekje van de Grote 
Clubactie nog niet ingeleverd? 

Deze week is het echt is echt de laatste mogelijkheid 

om deze in te leveren, doe dit 

vóór Woensdag 16 November. 

Anders kunnen we deze loten niet meer registreren en dat zou heel jammer zijn. 

Dus voor diegene die zijn boekje nog niet ingeleverd heeft lever deze nu in . 

De teller van de verkochte loten staat nu op 914 loten daar willen we graag 

overheen dus...............lever je boekje in voordat dit te laat is. 

 

En zoals jullie weten komt een deel van de opbrengst terug bij de verkopers die 10 of 
meer loten verkocht hebben en is er een top 3 van de beste verkopers en ook is er 
een team prijs Bowlen voor het team die de meeste loten verkocht. 
 

Volgende week meer nieuws over de Grote clubactie en hopen 

 we zeker 1800 loten verkocht te hebben net als in 2015. 

Namens de jeugdafdeling van RCZ.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zkc31.nl/index.php/nieuws/jeugd/1546-laatste-oproep-inleveren-loten
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2de Ella Arendse Jeugdtoernooi 2017 
 
In 2017 gaan we het succesvol verlopen 

1ste Ella Arendse jeugdtoernooi een vervolg 
geven. Op 27 en 28 mei 2017 zal het 

2de Ella Arendse jeugdtoernooi plaatsvinden 

waaraan alle RCZ jeugdteams mee zullen 
doen. 
  
Voor meer informatie kun je mailen 

naar rcztoernooi@rcz.nu. Uiteraard zullen 
we gedurende het seizoen meer informatie 
delen. 
  
Zaterdagochtend spelen de mini’s, JO8 en 
JO9 pupillen.  
Zaterdagmiddag zijn JO10, JO11, MO11 en MO13 aan de beurt. 
  
Zondagochtend spelen JO12 en JO13. 
Op zondagmiddag hebben we ruimte voor JO14, JO15, JO17 en JO19. 
  
Wil je graag vrienden, kennissen of familie die bij een andere vereniging voetballen 

laten deelnemen met hun team, laat ze zich dan aanmelden via rcztoernooi@rcz.nu 

 

 
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. 
 
 
JO9-1  - METEOOR  

 
Zaterdagochtend is altijd enthousiast opstaan omdat er weer een potje voetbal gespeeld 
moet worden, maar met de harde regen buiten was er deze ochtend iets minder 
enthousiasme. Okay bij de ouders dan....want onze mannen en dame hebben er altijd super 
veel zin in , of het nou regent of niet. Tijdens de warming up kwam het met bakken uit de 
hemel. En terwijl de toeschouwers alvast een droog plekje op zochten in de dug-out, stond 
het team met een grote lach en lol een balletje te trappen (dat bedoel ik met enthousiasme) 
Toen de wedstrijd begon om 10:30 brak het zonnetje door, heerlijk 
 
De eerste 10 minuten gebeurde er weinig in het veld. Micha kreeg een kans, maar helaas 
was er ook nog een keeper. Gelukkig hebben wij ook een keeper, grote kans van meteoor 
die door Joaquim op de lat terecht kwam.  
Weer een mooie aanval van ons River speelde de bal in op Isana maar een speler van 
meteoor zat er tussen. Hoekschop, daar hebben me Mich voor.... 
en ja hoor hij schiet....... 1-0 (hoe de bal er nou precies inging was even onduidelijk) 
Maar goed met 1-0 de rust in. Even opwarmen  en een goede peptalk van Jim en vol energie 
de tweede helft in. 
Micha besloot van een afstandje te schieten en BAM 2-0. 
Paar minuten voor tijd dacht meteoor o ja je moet scoren met voetbal, en dat deden ze dus 
ook2-1. Wij nog een keer in de aanval Yassine kon zo doorlopen  speelde de bal op Jazzy 
maar helaas naast het doel. 

mailto:rcztoernooi@rcz.nu
mailto:rcztoernooi@rcz.nu
mailto:redactie@rcz.nu
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Eindelijk werd er afgefloten en was de winst voor ons. 
nu volgende week nog winnen tegen Wherevogels en dan is het kampioenschap binnen!!  
 
MICHA DJENERO JAZZY JOAQUIM YASSINE JUSTIN ISANA EN BACHIAN NOAH 
en natuurlijk JIM...WIJ ZIJN TROTS OP JULLIE 

 

RCZ JO13-1 tegen Volendam JO13-3 05-11-2016 

Daar gaan we weer; daar we de afgelopen weken verwent waren qua tijd, was het nu weer 
eens lekker verzamelen om 08:15 
Wat zullen we vandaag gaan doen? Vorige week wat helaas een verloren pot tegen Hellas 
Sport. Rete-spannende wedstrijd nr 1 tegen nr 2, spanning was te voelen. Hellas was een 
fysiek sterkere ploeg. En ondanks dat we met 1-1 de rust in gingen door Tim, gingen we 
helaas naar huis met 3-1.  
Nu kunnen we geen kampioen meer worden!! Toch?? 
We moeten er nog 4 (vandaag meegerekend) En het kan nog steeds, wanneer we alles 
winnen en Hellas er nog 1 gelijkspeelt of ergens punten laat liggen...bijvoorbeeld 
tegen  ZOB?  
Key is wel dat we wel blijven winnen. 
De jongens  van Volendam zien er flink uit, blijkbaar is veul vis goed voor jongens in de groei 
 
De eerste 10 seconden was het aftasten, maar daarna was het wel klaar. 
Damion zag een kans voor de 1-0 BOEM! Dat voelde lekker, dus nam hij kort daarop ook de 
2-0 voor zijn rekening. 
Ik kan natuurlijk een heel verhaal schrijven over spannende acties, mooie passes en fijne 
combinaties, maar feit is dat dat RCZ over Volendam heen liep. Noah pakte de 3-0 en Nikaj 
de 4-0 
Nou tijd voor rust en limonade zou ik zeggen, nadat de keeper uit frustratie de bal in de sloot 
schopte.  Niet onze Loek...die is nooit gefrustreerd, die laat zelden een bal door, woop woop! 
 
Na de rust vond Quinten, terecht, dat ook hij wel eens een goal wilde maken.. BOEM 5-0 
Lekker bal Quinten, je eerste maar vast en zeker niet je laatste dit seizoen!!  
Mooie loopactie van Tim resulteerde in  6-0 
De 7-0 van Emir...was die van Emir?? Ik keur hem goed hahaha 
Tim haalde ook nog maar eens uit 8-0, waarnaar Damian zijn hattrick binnen. 9-0 
9-0??? Dan is het bijna pattekes!!!   
De 10 10 10  klonk vanaf de kant en Nikaj bediende het publiek op hun wenken. 10-0 en de 
scheids vond het wel mooi geweest en floot direct af. 
Volgende weken krijgen we nog ZCFC, Purmersteijn en SDW.  Wanneer we zo blijven 
spelen als vandaag, kunnen we die makkelijk winnen. Goed kijken en praten met elkaar, 
samen spelen, elkaar gunnen. Het is allemaal zo belangrijk. 
De topscoorders van dit seizoen zijn, tot nu toe, en kan makkelijk veranderenJ 
Nikaj     10                                                                     
Tim        07 
Noah     07 
Bartek  05 
Damian 04 
Yasha    03 
Emir       02 
Ali           02 
Samuel 01 
Quinten01 
Onbekende goal 1 (kadootje van OFC) 

https://youtu.be/DmyrDQUhEXk
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RCZ JO9-4 - Purmerend JO9-7 

Om 8 uur 's ochtends in de regen naar voetbal, ik moet zeggen dat ik leukere dingen heb 
gedaan op dat tijdstip. 
Toch was de stemming bij zoonlief opperbest, er mocht immers weer gevoetbald worden. 
Ook de andere spelers 
kwamen enthousiast aan. Terwijl menig ouder de warmte in de kantine op zocht, werd er al 
druk een balletje ingetrapt. 
 
Na een officiële teamfoto te hebben gemaakt mochten de jongens zelf de opstelling bepalen. 
Dat gaat ruzie worden dacht ik. 
Maar nee, ze waren er binnen no-time uit en zo konden we beginnen. Tegenstander 
Purmerend had de laatste wedstrijden gewonnen 
en hadden geen grote uitslagen staan. Dat bleek meteen in de 1e helft, ze speelden compact 
en het was moeilijk om er door heen te 
komen. Ondertussen was Fabian, de broer van Mikai, al druk bezig met foto's maken. Dit 
leverde achteraf hele mooie plaatjes op. 
Helaas weinig hoogtepunten om vast te leggen in de 1e helft, de opluchting was dan ook 
groot toen Arda eindelijk voor 1-0 zorgde nadat de Purmerendse keeper al een aantal 
reddingen had moeten verrichten. 1-0 met rust, dat was minder dan wij gewend waren. Ik 
moet dan ook zeggen dat dit niet onze beste wedstrijd was. Er werd weer teveel op een 
kluitje gespeeld, er werd te weinig gebruik gemaakt van de ruimte aan de zijkant. Dit moet 
echt beter jongens als we alles willen winnen en kampioen willen worden !   
Ook de 2e helft was het rommelig. Purmerend bleef een lastige tegenstander, alle credits 
naar hun. Toch wisten wij nu vaker door de verdediging heen te breken. Na de 2-0 van 
Muhammed was de wedstrijd beslist. Hij wist hierna nog 3 keer te scoren, toch fijn als je zo'n 
speler in je team hebt. Toch wonnen wij deze wedstrijd omdat er achterin nauwelijks iets 

werd weggegeven. Hidde en Sven vanaf het 
begin en later Mikai en Bas. Mooi om te zien 
dat ook anderen nu niet voorin bleven staan en 
ook mee hielpen in de verdediging. Purmerend 
kreeg 2 kansen, beide werden vakkundig 
tegen gehouden door Justin.  
Na de 5-0 overwinning gingen ook de penalty’s 
onze kant op. Precies na de strafschoppen 
begon het weer te regenen.  
Dus snel de kantine opgezocht om de 
overwinning te vieren en al voorzichtig het 
kampioenschap te bespreken. We zijn er nog 
niet, volgende week weer een thuiswedstrijd. 
Tot dan !                                 

                                                                                                                     Matthijs  
 
 
Verslag PUPIL VAN DE WEEK 

"Die twee blonde krullenbollen" zijn de 
pupillen van de week! Ronin en 
Maurits uit team JO8-2 hebben een 
kijkje mogen nemen achter de 
schermen bij de beste spelers van 
RCZ! Het gaat er serieus aan toe: de 
coach neemt alle sterke en zwakkere 
punten door van de tegenstander 
Zaandijk: er is een slager en een 
kleine snelle en eentje met een kop 
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van staal... De pupillen hebben alleen maar oog voor de prachtige bal waar alle toppers hun 
naam op hebben geschreven...en een mooi shirt dat ze mogen houden! (Ronin heeft nog 
maar één wedstrijd gespeeld :-)) 
Dan wordt in de kleedkamer nog verder geheime informatie gedeeld: pupil Ronin laat er 
weinig over los! Niet voor moeders' oren! Alleen èchte "voetbaldingen" worden daar 
besproken. Nog even inspelen op het veld met spelers Mike en Radinho; en dan is het zover: 
Maurits en Ronin gaan met de spelers het veld op. Voordat ze mogen aftrappen houden alle 
spelers van zowel RCZ en Zaandijk een minuut stilte: uit respect voor RCZ'er Sebastiaan die 
zijn moeder is verloren. Een mooi moment. Daarna tijd voor actie: de pupillen hebben even 
een doelpunt gescoord!! Zo moet dat! De echte wedstrijd begint nu. De jongens mogen in de 
dug-out naast de wisselspelers het spel volgen. Dit is geen overbodige luxe aangezien het 
weer niet echt meewerkt op deze wisselvallige zondag. Al snel valt er een tegengoal, dat is 
een lastige start! Hoe de wedstrijd verder afgelopen is weten we helaas niet: daar schrijft 
vast iemand anders over. Wij zijn enigszins doorweekt afgedropen maar het was zeker een 
ontzettend leuke ervaring voor de kleine voetballertjes! Bedankt voor de organisatie!  
 
Groetjes Renka, "voetbalmoeder" van Ronin 
 
RCZ 1 (zon) – Zaandijk 1 (zon) 
 

Hedenmiddag op druiliger sportpark jagersveld ontvingen wij tegenstander Zaandijk voor de 
enige derby in deze afdeling. Even na twee uur liet scheidsrechter de Heer Brandt aftrappen 
en ook na enkele minuten stonden we me t 0-1 achter dom balverlies en na doorjagen van 
Zaandijk kon een Zaandijk speler van circa 20 meter uithalen en over Body verdween de bal 
in de touwen. Maar het gaf ook een schokeffect want de vechtmachine ging aan er kwam 
een kans voor Bennie waar hij vorige week wist te scoren schoot hij nu net naast. Ook Tom 
kwam alleen voor de keeper maar zijn schot werd geblokkeerd door de keeper ook de hard 
werkende Mousa kreeg een 
kans{je} maar het mocht 
gewoon de eerste helft niet 
terwijl Zaandijk hier weinig 
tegenoverstelde want er 
was weinig gevaar voor het 
doel van Body geweest kwa 
kansen voor Zaandijk. Na 
rust een nog agressiever 
spelend RCZ  en al na een 
paar minuten een kans voor 
Mousa maar werd helaas 
licht aan getikt waarbij de 
bal op de stip had gekund 
maar de overigens prima 
leidende scheidsrechter liet doorspelen en wilde daar niks van weten ,en even later liet hij 
ook doorgaan na een goed genomen vrije trap waarbij de keeper de bal stopte op de lijn of 
er net overheen maar helaas had de Heer Brandt geen doellijn technologie en liet 
doorspelen en na ongeveer twintig minuten in de tweede helft en uitgespeelde counter 
betekende 0-2.En als u nu dacht RCZ geeft zich gewonnen dan heeft u het mis onze 
vechtmachine bleef gaan tot het bittere eind maar er veranderde helaas niets in de score . 
Jongens ga zo door dan komt het beslist allemaal goed . 
Bedankt voor een fijne voetbalmiddag. 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter{S} 

 
 
 

RCZ1 (zon) met hun toekomstige opvolgers RCZ JO11-1 
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RCZ JO11-1 – ADO ’20 JO11-1 

 
Om volstrekt onduidelijke redenen had de JO11-1 de afgelopen twee weekenden vrije 
speelrondes. Gelukkig wist coach Jordy oefenwedstrijden te organiseren, zodat het team 
toch enig wedstrijdritme zou houden. Afgelopen weekend had zelfs een druk programma: 
zaterdag oefenen tegen ADO ’20 uit Alkmaar en zondag een voorwedstrijd voor de wedstrijd 
van het eerste. 
 
Vol goede moed begonnen de heren van JO11-1 aan de wedstrijd tegen ADO’20. Een 
hoofdklasser. Al snel bleek dat de Racers daar toch wel van onder de indruk waren. En dat 
terwijl als de mannen gewoon in goeden doen zijn, ze zich met de beste teams kunnen 
meten (vindt deze absoluut objectieve verslaggever). Er werd drie keer 20 minuten gespeeld 
en door de vochtige weersomstandigheden bleef de rust beperkt tot twee korte peptalks op 
het veld. 
 
Maar dat “hoofdklasser” had zich stevig vast gebeiteld in de koppies van de Racers. ADO’20 
ging vanaf het fluitsignaal voortvarend van start. Van enig aftasten was totaal geen sprake, 
de mannen van de JO11-1 moesten meteen hard aan de slag. Thomas werd gelijk getest 
door de Alkmaarders, maar hield stand. De counter van Kerim en Max belandde bij Fons, 
maar diens sluwe lob eindigde op de paal. 
 
Toch is het ADO’20 dat de overhand heeft. Via een mooie kopbal van een vrij staande man 
wordt het 0-1. Niet veel later trekt Kerim de score weer gelijk. Jasper geeft een fraaie voorzet 
over de lengte van het veld op Kerim, die de bal direct uit de lucht aanneemt en scoort, 1-1. 
Even later krijgen de Racers een vrije trap randje 16, Kick positioneert zich achter de bal, 
maar z’n schot gaat helaas over. 
 
Over de volgende 20 minuten kan ik kort zijn, we begonnen met 1-1 en we eindigden met 1-
6.  
 
Aan Jordy en Oda de nobele taak de mannen weer scherp te krijgen voor de laatste 20 
minuten. Het lijkt erop dat de peptalk werkt, want Kerim heeft een rush richting het doel van 
de tegenpartij, wint het duel met de keeper en scoort, 2-6. Hierna volgen nog wel wat kansen 
voor RCZ, onder andere van Boyd (voorlangs op de paal!) en Kerim (schot geblokt), maar 
ADO’20 is het team dat het spel dicteert. 
 
Op het middenveld proberen Joris en Sem de aanvallen van de Alkmaarders te verstoren, 
maar ADO’20 is RCZ telkens net een stapje voor. Ze zijn feller op de bal en feller in de duels. 
De Racers wachten te lang met de bal aan nemen, waardoor de tegenstander er telkens 
tussen kan komen. En er staat te vaak een mannetje uit Alkmaar vrij. Zelfs aanvaller Angelo 
is nodig in de verdediging, omdat ADO’20 de druk blijft opvoeren. 
 
De wedstrijd eindigt in een 2-9 nederlaag voor de Racers. Ik heb een vermoeden dat een 
hoop spelers van de JO11-1 gewoon hun dag niet hadden. Ik heb ze wel eens harder zien 
rennen, feller zien voetballen en meer zien lachen. De mannen waren er zelf ook mee aan, 
want ik heb ze niet eerder zo te neergeslagen van het veld zien komen. Gelukkig was het 
maar een oefenwedstrijd. Kop op jongens! Elk nadeel hep se voordeel: de slechtste wedstrijd 
van het seizoen, hebben jullie nu al gespeeld. 
 
Uw razende reporter 
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