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Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op 
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Volg ons ook op Facebook!   
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UITSLAGEN AFGELOPEN WEEKEND  
 

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

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

8 nov 20.00 IVV 3 (zon) RCZ 2 (zon) 2 - 4 
 

11 nov 8.30 Meteoor De sv. JO8-1 RCZ JO8-2 3 - 2 
 

11 nov 8.45 RCZ JO10-2 Hercules Zaandam sc JO10-2 10 - 1 
 

11 nov 8.45 RCZ JO13-1 Buiksloot dvc JO13-2 3 - 1 
 

11 nov 8.45 RCZ MO13-2 Purmersteijn MO13-1 0 - 5 
 

11 nov 8.45 Wherevogels De JO10-3 RCZ JO10-1 1 - 7 
 

11 nov 8.45 ADO '20 JO11-3 RCZ JO11-4 8 - 0 
 

11 nov 8.45 Monnickendam Groenwitte 
welpen 

RCZ JO7 - Mini Racers 2 4 - 8 
 

11 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Meteoor Kometen 2 - 3 
 

11 nov 9.00 Hercules Zaandam sc JO13-4 RCZ JO13-3 6 - 1 
 

11 nov 9.00 Assendelft JO11-2 RCZ JO11-2 1 - 4 
 

11 nov 9.00 IJburg AFC JO10-6 RCZ JO10-4 11 - 0 
 

11 nov 9.00 ZCFC JO11-1 RCZ JO11-3 3 - 0 
 

11 nov 9.00 Sporting Krommenie JO9-6 RCZ JO9-2 3 - 4 
 

11 nov 9.00 ODIN 59 JO8-2 RCZ JO8-1 3 - 3 
 

11 nov 9.30 ADO '20 MO11-2 RCZ MO11-1 0 - 6 
 

11 nov 10.30 RCZ JO15-3 Volendam (rkav) JO15-6 0 - 12 
 

11 nov 10.30 RCZ JO9-1 Limmen JO9-1 4 - 5 
 

11 nov 10.30 RCZ MO13-1 DEM (RKVV) MO13-1 2 - 0 
 

11 nov 10.30 RCZ JO8-3 Koedijk JO8-4 4 - 10 
 

11 nov 11.00 Limmen JO15-2 RCZ JO15-2 6 - 0 
 

11 nov 11.30 Hercules Zaandam sc JO10-3 RCZ JO10-3 1 - 6 
 

11 nov 12.00 RCZ JO13-2 ZCFC JO13-2 9 - 0 
 



 

 

 

11 nov 12.00 RCZ JO17-1 Meervogels 31 JO17-1 2 - 5 
 

11 nov 12.00 RCZ JO15-1 Zaandijk JO15-1 4 - 1 
 

11 nov 14.00 RCZ 35+1 Sloterdijk avv. 35+1 6 - 2 
 

11 nov 14.00 RCZ 45+1 Hillegom sv 45+1 2 - 5 
 

11 nov 14.30 Sloterdijk avv. 1 RCZ 1 2 - 0 
 

11 nov 14.30 Eendracht '82 sc. 35+1 RCZ 35+2 4 - 2 
 

11 nov 14.30 SVA JO17-4 RCZ JO17-2 3 - 1 
 

11 nov 14.30 Volendam (rkav) 7 RCZ 2 11 - 1 
 

12 nov 10.00 RCZ 4 (zon) Fortius asv. 4 (zon) 8 - 0 
 

12 nov 11.30 WSV 1930 3 (zon) RCZ 2 (zon) 3 - 4 
 

12 nov 12.00 RCZ 5 (zon) SVA 7 7 - 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

18 nov 8.45 RCZ JO11-3 Sloterdijk avv. JO11-2 co 
 

18 nov 8.45 RCZ JO11-4 KFC JO11-4 co 
 

18 nov 8.45 RCZ JO9-2 Saenden JO9-2 co 
 

18 nov 8.45 RCZ JO8-2 TOB Rksv JO8-1 co 
 

18 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Zaandijk Poema's vr 
 

18 nov 8.45 RCZ MO11-1 WSV 1930 MO11-2 co 
 

18 nov 10.30 RCZ JO11-2 SVA JO11-3 co 
 

18 nov 10.30 RCZ JO10-1 FC Uitgeest JO10-2 co 
 

18 nov 10.30 RCZ JO10-3 FC Uitgeest JO10-5 co 
 



 

 

 

18 nov 10.30 RCZ JO10-4 Meteoor De sv. JO10-3 co 
 

18 nov 10.30 RCZ JO8-1 Kadoelen sv. JO8-1 co 
 

18 nov 10.30 RCZ JO8-3 Rijp (de) JO8-2 co 
 

18 nov 12.00 RCZ JO17-2 ZCFC JO17-2 co 
 

18 nov 12.00 RCZ JO15-2 SVA JO15-3 co 
 

18 nov 12.00 RCZ JO13-3 SDZ JO13-4 co 
 

18 nov 14.00 RCZ 1 TOB Rksv 1 co 
 

18 nov 14.00 RCZ 35+2 AGB 35+2 co 
 

18 nov 14.00 RCZ 2 Hellas Sport 3 co 
 

19 nov 11.00 RCZ 2 (zon) SDOB 2 co 
 

 
 
Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type  

18 nov 8.30 KFC Leeuwen RCZ JO7 - Mini Racers 1 vr 
 

18 nov 9.00 Volendam (rkav) JO13-4 RCZ JO13-1 co 
 

18 nov 9.00 HBOK JO11-1 RCZ JO11-1 co 
 

18 nov 9.00 Ilpendam MO13-1 RCZ MO13-2 co 
 

18 nov 10.15 Fortuna Wormerveer sv JO9-3 RCZ JO9-1 co 
 

18 nov 11.15 WSV 1930 JO13-3 RCZ JO13-2 co 
 

18 nov 12.00 Fortuna Wormerveer sv JO10-4 RCZ JO10-2 co 
 

18 nov 12.30 Sporting Krommenie JO15-2 RCZ JO15-1 co 
 

18 nov 13.00 DSOV MO13-1 RCZ MO13-1 co 
 



 

 

 

18 nov 14.30 OFC 35+1 RCZ 35+1 co 
 

18 nov 14.30 Kadoelen sv. 45+1 RCZ 45+1 co 
 

18 nov 14.30 SVA JO15-4 RCZ JO15-3 co 
 

19 nov 10.00 IVV 4 (zon) RCZ 4 (zon) co 
 

19 nov 14.00 SV Rood-Wit Zaanstad 1 RCZ 1 (zon) co 
 

19 nov 14.00 Knollendam 3 RCZ 5 (zon) co 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 

AANKONDIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Donderdagavond 21 december 

20.30u RCZ kantine Het Jagershuis 

 

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/


 

 

 

RCZ Sinterklaasfeest 2017 

 

 
 

  

Op Woensdagmiddag 29 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 29 November RCZ Sinterklaasfeest. 

16.30 uur             Zaal open 

16.45 uur             Optreden   magic collo 

                                                                               

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  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 29 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 25 November!!! 

Als je jezelf per e-mail hebt aangemeld dan zien we je graag op woensdagmiddag om 16.30 uur.  

  

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

 

Namens de  Jeugd activiteitencommissie  van  R.C.Z. 

                                                                                                                                          



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Donderdag 23 november: 
17.30-19.15 : Mireille 
19.15-21.30 : Gré 
21.30-Einde : Esther 
 
Zaterdag 25 november: 
08.00-13.00 : vaste medewerker 
08.15-10.30 : Ouder JO10-1 + Ouder JO10-2 + Ouder JO11-1 
10.30-13.00 : Ouder JO9-1 + Ouder MO11-1 + Ouder NO13-2 
12.00-14.30 : Ouder MO13-1 
13.00-Einde : Mary & Sabrina 
13.00-15.30 : Ouder JO13-3 
14.30-17.00 : Ouder JO15-1 
 
Zondag 26 november: 
09.00-Einde : Gré 
09.30-14.00 : vaste medewerker 
12.00-14.30 : Speler RCZ 4 
13.00-15.30 : Speler RCZ 2 
13.00-Einde : Vaste medewerker + vaste medewerker 
14.45-17.30 : Ada 
16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Vrijdag 24 november 2017. 
 

 
 

Voor JO11 en MO11 
 

Tijdstip : 19.00 uur tot  20.30 
Stuur een mail naar jeugdevenementen@rcz.nu met je naam en in 
welke team je zit en dan zien wij je op 24 november verschijnen. 

 
namens de jeugdactiviteiten commissie van R.C.Z. 

 

LET OP!! 

Kleding tijdens trainingen in de winter 
  
De temperaturen gaan weer omlaag en zullen s’ avonds zakken tot onder de 
10gr.C 
Het is derhalve verplicht voor alle spelers om met een lange trainingsbroek te 
trainen 
Indien het weer het niet toelaat om met korte mouwen te trainen, moet er ook met 
een trainingsjack c.q. sporttrui met lange mouwen getraind worden. 
Dit is ook van toepassing bij een gevoelstemperatuur van onder de 10gr.C!!! 
  
NB: Het komt ook nog geregeld voor dat er zonder scheenbeschermers getraind 
wordt terwijl dit wel verplicht is. 
Dus ook tijdens de training scheenbeschermers dragen!!! 
  
 

 

mailto:jeugdevenementen@rcz.nu


 

 

 

 
 
ADO'20 MO11-2  - RCZ MO11-1  

 
Hallo, even voorstellen, het MO11-1 team. Dit meiden team is een jaar gelden opgericht omdat er veel animo was 
van nieuwe leden, jonge meiden, die graag wilden komen voetballen. Samen met de meiden die al voetbalden 
kon er een nieuw team worden opgericht met als trainer en coach Mike Chow.  
Eind van vorig seizoen afscheid genomen van 2 meiden en dit seizoen weer 2 nieuwe meiden mogen 
verwelkomen, waren ze klaar voor een nieuw seizoen.  
Het team telt nu 11 meiden; Aaliyah, Dominique, Esmee, Eva, Faith, Izabella, June, Lenthe, Nova, Shavainly en 
Yaro. Meestal spelen zij 7 tegen 7 in een wedstrijd, dus er kan lekker gewisseld worden. De meiden hadden met 
wisselende uitslagen gespeeld, verloren, net verloren, bijna gelijk gespeeld en 1x gewonnen. De meiden weten 
steeds beter het doel te vinden en elk doelpunt van RCZ is er een. 
Voor vandaag stond er weer een spannende uitwedstrijd op het programma, de 7de wedstrijd van deze 
competitie.  
We moesten net als vorige week weer tegen ADO'20 en dit keer tegen het tweede meiden team. Vorige week 
was het spannend, dus vandaag zou er kans kunnen zijn op een overwinning. Onder leiding van Mike en Regillio, 
die dit seizoen erbij is gekomen als trainer/coach, waren de meiden er klaar voor.  
In een fris windje stonden de ouders te kijken en moedigden de meiden aan.  
De wedstrijd begon fel vanuit de kant van RCZ, met Nova op doel, die het al snel koud kreeg, omdat zij zoveel stil 
stond en weinig had te doen. Na 4 mooie kansen met een schot op doel, vloog door June het eerste doelpunt in 
de goal. De meiden waren dol blij. Maar focus was de opdracht. 3x was de bal over de middellijn gekomen door 
de tegenstander, maar Nova heeft geen bal hoeven tegen te houden want de verdediging was alert en schoot 
alles weg. Vlak voor rust kwam de 0-2. De meiden ging super blij de rust in. Wij, als ouders, waren apen trost. In 
de rust een wissel, Nova in het veld en Lente op doel. Er is nog geen echte keerster in het team, dus er wordt 
regelmatig gewisseld onderling.  
Al snel in de tweede helft scoorde Nova de 0-3. De tegenstander had het moeilijk, want ze kwamen maar niet 
over de middenlijn heen. 0-4 door Aaliyah. Helaas had Lenthe nog niets te doen gehad. 0-5 gemaakt door 
Izabella. We wisten niet wat we zagen als ouders. Toch werd het nog even spannend, want in de laatste minuten 
kwam ADO toch nog met een schot op doel, maar deze vloog langs het doel. In de laatste minuut schoot Nova op 
doel, de keeper kwam mooi uit, schoot de bal weg, waardoor Izabella de bal onderschepten en op doel kon 
schieten en de 0-6 maakte. Vlak daarna het eind signaal. De meiden waren door het dolle heen, zo blij waren ze 
met hun 2de overwinning van dit seizoen, en wat voor een. Nog even de penalty reeks, waar Lenthe een paar 
mooie ballen heeft tegen gehouden, kon ze toch nog even aan het werk. 
Vol blijdschap werd de overwinning gevierd in de 
kleedkamer.  
De meiden werken hard, gaan onderling steeds beter 
voetballen, weten steeds vaker combinaties te maken 
en elkaar te vinden. De sfeer is gezellig en er worden 
langzaam vriendschappen gesloten en ook buiten het 
veld zien de meiden elkaar. Dat is fijn om te zien als 
ouder en merkbaar in het veld. We hadden 2 trotse  
trainers na afloop.  

Op naar volgende week meiden!   
 
 

Liefs, de wasvrouw 😉  

 



 

 

 

RZC 10-2 – Hercules 10-2, de nummer 3 tegen de nummer 2 

 
11 november is de dag, dat RCZ 10-2 tegen Hercules 10-2 spelen mag. 
Na vorige week een plekje geklommen te zijn in het klassement, was 
vandaag de wedstrijd tegen de nummer 2 ingepland. Naast dat het 11 
november was, was het ook de verjaardag van Vigo.  Zou toch een leuk 
verjaardagscadeautje zijn als ze zouden winnen  
 
De jongens doen zoals altijd een warming up, even naar elkaar overspelen en ondertussen wordt de keeper 
ingeschoten. Belangrijk ook dat hij vanmorgen al gelijk goed wakker is. 8.45, het startsignaal werd gegeven. De 
jongens van RCZ gingen er gelijk tegenaan, die waren al goed wakker. Als Hercules de bal kreeg, werd deze 
gelijk weer onderschept door RCZ en eigenlijk viel al heel snel de 1-0, gemaakt door de jarige job Vigo. Die wilde 
denk ik zijn eigen kadootje regelen…  Vervolgens goed spel van het team en Fynn ziet en ruimte tussendoor en 
maakt een mooie pass naar Vigo, die de 2-0 maakt. Weer een mooie actie voor het doel van het gehele team, 
waar ze elkaar goed weten te vinden en het is weer Vigo die scoort, 3-0. Een mooie hattrick.  
Maar was die voldoende voor Vigo? Het antwoord was duidelijk nee, ik weet niet wat ze bij Vigo in de taart of 
ontbijt hebben gedaan, maar na goed werk en mooie aanspeelballen van Milo, Kaya, Kyano, Yero, Thyno en 
Fynn, weet Vigo nog 3 keer achter elkaar de bal in het doel van de tegenstander te schieten en is een tweede 
hattrick een feit, 6-0! (is hier ook een naam voor of is dit gewoon een dubbele hattrick??)! Hercules had nog een 
goede kans, maar keeper Steijn wist net met uitgestrekte arm met de top van zijn hand de bal een andere richting 
te geven, waardoor de bal net naast de paal ging en werd in de eerste helft de nul gehouden. Met 6-0 gingen ze 
de kleedkamer in: rust 
 
De 2e helft ging heel anders, naja, heel anders. Er nog steeds goed overgespeeld en bij balverlies was er gelijk 
actie om de bal weer te onderscheppen, maar Vigo vond het wel mooi geweest met het scoren en waren het 
Fynn, Milo & Kaya die prachtige doelpunten maakten, geholpen door Yero, Kyano, Thyno en Vigo die hard bleven 
werken om de bal goed voor te krijgen en te onderscheppen als Hercules aan de bal kwam. Hercules kwam er 
wel twee keer doorheen, waarvan 1x met twee man recht op de keeper Steijn af en daar viel een tegendoelpunt, 
helaas, net de nul niet weten te houden.  Eindstand werd daarmee 10-1, dus vandaag een doelsaldo van +9: Zou 
het toeval zijn dat Vigo net vandaag 9 werd….. 
 
Gefeliciteerd mannen van 10-2! Een mooie wedstrijd met een onverwachte hoge uitslag! Het team klimt hiermee 
naar de 2e plek van de competitie, waar alleen EVC nog boven hen staat. Daar hebben ze al tegen gespeeld en 
als enige team niet van hen verloren, maar gelijkspel gehaald. Nu dus afwachten hoe dat team de komende 
wedstrijden gaan doen en zelf natuurlijk wel alles blijven winnen… 
 

         
 
RCZ 35+ - Sloterdijk 35+ 

 
Hedenmiddag op winderig en koud Jagersveld ontvingen wij het Amsterdamse Sloterdijk. Al na drie minuten was 
het raak een pass van het middenveld op Peter deze gaf voor en Hakan tikte binnen. Even later na goed 
stoorwerk van EL.C op het middenveld meteen een pas op Peter deze gaf weer voor en Hakan scoorde de 0-
2.Even later was het weer raak Mark gaf een pas op Peter maar Vabian liep daar ook ,nam de bal mee liet zijn 
man staan gaf toen voor op Hakan ,maar iets te ver Hakan maar hij wist toch de bal te bemachtigen kapte zijn 
man uit en scoorde de 0-3 ,dus een onvervalste Hattrick van die buitenlander(Hakan(.Daar ik even naar het toilet 
moest heb ik de tegen goal van Sloterdijk gemist ,maar in de rust hoorde ik van scheidsrechter de Heer 
M.Goebert dat Arno een voorzet verwachtte en de bal zo het doel in ging 3-1 dus met de rust.Na rust een pas van 
Hakan op Michael(O( omspeelde de keeper en wist tussen twee spelers door de 4-1 te maken. Even later hij zal 

het denk ik niet leuk gevonden hebben maar Vabian daar even gepoort op het middenveld  😞.Even later wist 

Sloterdijk ook nog te scoren 4-2..Nog geen vijf minuten later een pas weer van Mark op Michael(J( deze gaf voor 
,voor de voeten van Frank en deze maakte het af 5-2.Even later nog een pas van Vabian  op EL.C deze kapt zijn 
man uit en scoorde de 6-2 Na de aftrap floot de Heer Goeberty voor het einde van deze zeer sportieve wedstrijd. 
 
Jongens Bedankt 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 



 

 

 

RCZ 4 – Fortius ASV 4 
 

Zondag 12 november 2017, een memorabele dag. De coaches John en Ruud zijn vandaag niet aanwezig oftewel 
B.B.H.H. was belangrijker dan het coachen van RCZ 4. Hoe zou het de Gladiatoren van RCZ 4 vergaan zonder 
hun coaches? Dat leest u verder in dit verslag. Er was nog een tegenslag te verwerken voor vervangend Hoofd 
Coach Jordy. Er kwam namelijk een afbericht van vaste scheidsrechter dhr. Karel Koning, geblesseerd, 
beterschap Karel. Hoe nu verder? Na wat whats app en bel verkeer kwam daar het verlossende bericht dat er 
alsnog een capabele scheidsrechter was gevonden. Hoofd coach Jordy ( en dus het 4e) werd uit de brand 
geholpen door Jan, ondanks zijn blessure ging hij het toch proberen. Het ging goed tot circa 25 minuten voor tijd 
dat de blessure toch een beetje ging opspelen en hij de fluit aan Mike doorgaf die niet alleen een puike wedstrijd 
voetbalde maar ook als scheidsrechter het prima deed. Maar voordat dit allemaal speelde was er natuurlijk eerst 
de rit door het altijd pittoreske Zaandam naar het Jagersveld. Dit keer niet op het stalen ros maar gewoon met de 
auto. Weer eens wat anders. Dan de wedstrijd, de toss werd gewonnen door gelegenheid aanvoerder Rob die 
ervoor koos om te blijven staan. Nee, ik bedoel niet dat Rob niet meer zou bewegen, hij bewoog zelfs bovenmatig 
veel tijdens de wedstrijd. Ik bedoelde dus dat er niet gewisseld werd van speelhelft zodat de tweede helft de 
Racers het voordeel zouden hebben dat ze dan naar de kantine toe voetballen. Dat is net zo iets als een ezel een 
wortel voor te houden dat hij harder gaat lopen. De aftrap werd genomen door FORTIUS ASV, een team 
bestaand uit allemaal Peruanen, Spaans sprekend onderling. Dachten natuurlijk dat we dat niet zouden begrijpen 
maar wij hebben ons geheime wapen Jim, die ook vloeiend Spaans spreekt, dus de vertalingen vlogen over het 
veld om zijn medespelers te instrueren over de plannen van de tegenstander. Het eerste kwartier van de 
wedstrijd was redelijk gelijk opgaand met een iets sterker RCZ maar dat resulteerde nog niet in doelpunten. Over 
en weer wist de verdediging stand te houden. Na een mooie vloeiende aanval door RCZ werd Svezdan 
onderuitgehaald in het strafschopgebied en kon de scheidsrechter maar één beslissing nemen. Penalty. Rob nam 
plaats achter de bal en schoot deze goed in, niet goed genoeg want de keeper wist er zijn hand tegen te krijgen 
en de bal rolde opnieuw voor de voeten van Rob, helaas ook zijn tweede poging ging de mist in, opnieuw werd 
zijn ingeschoten bal gekeerd. Maar zoals een goed oud Zaans spreekwoord zegt, driemaal is scheepsrecht, wist 
Rob met de derde poging wel het net te vinden. De opspringende bal werd door hem tegen de touwen gekopt en 
dit keer was de keeper kansloos. Op het denkbeeldige electronische scoreboord verscheen de stand 1-0. Het 
later aan onze competitie toegevoegde Fortius ASV wilde nog niet opgeven en ging op zoek naar de gelijkmaker. 
Na een hachelijke situatie voor het doel van RCZ werd de bal naar voren geramd. Een verdediger van Fortius 
schatte de bal verkeerd in en de bal stuiterde over hem heen in de voeten van kalebas die er als een speer mee 
vandoor ging de achterlijn haalde en knap terug legde op de meegelopen Rob die dit kadootje in ontvangst nam 
en zijn tweede en RCZ 4 tweede doelpunt produceerde. Op het denkbeeldige electronische scoreboord 
verscheen de stand 2-0. De racers gingen steeds beter voetballen en ook het aantal verkeerde passes namen af. 
Opnieuw was het Fortius ASV die probeerde de verdediging van de Racers te verschalken maar deze hield 
gemakkelijk stand, Wim wist op het middenveld de bal van een Fortius speler te ontfutselen en paste meteen op 
de vrijstaande Kalebas die op zijn beurt niet aarzelde en de bal van 35 meter over de te ver voor zijn doel staande 
keeper van Fortius schoot in het netje. Op het denkbeeldige electronische scoreboord verscheen de stand 3-0. 
De koek van de eerste helft was nog niet op. Ondanks de regen en hagelbuien die de eerste 45 minuten de 
spelers en de massaal toegestroomde toeschouwers teisterden bleef iedereen staan en zo zagen ze Rob 
opnieuw uit een pass van Wim de bal al stuiterend langs de keeper van Fortius te krijgen en zo een glaszuivere 
hatrick scoorde en het vierde doelpunt van de Racers. Op het denkbeeldige electronische scoreboord verscheen 
de stand 4-0. Vlak hierna was het tijd om met hulp van het befaamde bekertje thee van tante Gre weer een beetje 
op te warmen. De tweede helft ging van start met droog weer en een waterig zonnetje. Rob bleek zijn kruit de 
eerste helft te hebben verschoten en stelde zich in diens van het team, dat ging zover dat hij zichzelf zelfs 
wisselde in het verloop van de tweede helft en als goed interim aanvoerder het voorbeeld gaf en de vlag overnam 
van Rodney om zich ook als lijnrechter te manifesteren. De doelpunten productie werd overgenomen door andere 
spelers. Allereerst was het Svezdan die op aangeven van Branislav goed doorging en de bal op zijn Svezdans 
langs de keeper frommelde en zodoende de stand naar 5-0 tilde. Op het denkbeeldige electronische scoreboord 
verscheen de stand 5-0 (logisch toch). Denk nou niet dat Fortius niets probeerde, ze deden hun best maar deze 
dag waren de Racers gewoon te goed voor Fortius ASV. Kalebas deed opnieuw het netje trillen, op aangeven 
van Wim slalomde hij door de verdediging en zorgde ervoor dat op het denkbeeldige electronische scoreboord de 
6-0 stand kwam te staan. Zouden de Racers de dubbele cijfers halen? Het was nu de beurt aan Milan om het 
bereiken van de dubbele cijfers dichterbij te brengen. Opnieuw op aangeven van Wim wist hij het net te laten 
bollen. Hoewel dit niet zonder slag of stoot ging omdat Rob er als de kippen bij was om deze goal te maken maar 
hij zag op tijd in dat Milan er beter voor stond en hield dus in zodat Milan kon scoren (hulde). Op het denkbeeldige 
scoreboord verscheen de stand 7-0. Tot de dubbele cijfers liet Fortius het niet komen. Het was nogmaals Kalebas 
die uit een corner van Wim met zijn hoofd de bal doeltreffend wist te raken en op het denkbeeldige electronische 
scoreboord de 8-0 te laten verschijnen. Het was Fortius ASV bijna gelukt om de 0 van het scoreboord te krijgen. 
Met een fikse trap naar voren kwam de bal bij de snelle linksbuiten van Fortius die er als een haas vandoor ging 
met de bal aan zijn voeten. Jordy, die ook wat te wilde hebben als keeper rende zijn doel om bij de zijlijn te 
eindigen waar hij werd omspeeld door de snelle linksbuiten maar gelukkig voor Jordy produceerde hij een slechte 
voorzet waardoor Fortius ASV niet kon profiteren van het lege doel en hield Jordy deze wedstrijd zijn doel 
schoon. Goed gedaan. Hierna was het tijd om af te fluiten en konden de Gladiatoren van RCZ 4 weer drie punten 
bijschrijven en bleven deze punten dus op het jagersveld. Na de verkwikkend douche was het tijd voor de derde 
helft. Omdat Rodney geblesseerd was kreeg hij de belangrijke taak om de tafel van het vierde na de wedstrijd 



 

 

 

veilig te stellen voor de derde helft. Helaas, hij faalde. De tafel was reeds in beslag genomen door de supporters 
van Fortius ASV. Het is hem vergeven.  
Wist u dat dit de grootste overwinning van het vierde was sinds zondag 9 maart 2014. 
Wist u dat het voor het eerst was sinds 9 maart 2014 dat beide coaches tegelijk afwezig waren. 
Wist u dat Wim de titel Koning assist kreeg deze wedstrijd. 
Wist u dat Kalebas en Rob beide drie keer doel troffen vandaag. 
Wist u dat het nog lang gezellig was in de kantine. 
Wist u dat ook de derde helft werd gewonnen. 
Wist u dat tante Gre een heerlijk bakkie thee zet 
Wist u dat Jordy de bardienst op zeer verdienstelijke wijze vervuld heeft. 
Wist u dat de titel Man of the match naar Branislav ging. 
Wist u dat u aankomende zondag 19 november  de Gladiatoren van RCZ 4 zelf kunt aanschouwen  s’morgens 
om tien uur bij IVV in Landsmeer. 
 
De Knoet. 

 
 
 
 

 
13 NOVEMBER 2017. 

HIER DAN DE NIEUWE TUSSENSTAND. 

DE TOP 3: 

1 TARA STEDING MO13-1    : 118 LOTEN 

2 KRIS HECK JO10-3               : 107 LOTEN 

3 FLEUR VAN DUIN MO13-1 :  66 LOTEN 

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

MO13-1 MET 439 LOTEN VERKOCHTE LOTEN IEDEREEN UIT DIT TEAM HEEFT HIER AAN MEE 

GEDAAN ,TOP MEIDEN. 

LEVER JE BOEKJE IN ZODAT ER  VOLGENDE WEEK EEN  ANDERE TUSSENSTAND VERMELD 

KAN WORDEN . 

138 RACERS HEBBEN HUN BOEKJE INGELEVERD DUS KOM OP EN LEVER JE BOEKJE OOK IN 

MET DE VERKOCHTE LOTEN ZODAT, DEZE OP TIJD VERWERKT KUNNEN WORDEN. 

OOK ZIJN ER EEN AANTAL RACERS DIE EEN NIEUW BOEKJE HEBBEN GEHAALD EN NOG 

DOORGAAN MET HET VERKOPEN VAN LOTEN VAN DE GROTE CLUBACTIE,DE THERMOMETER 

GAAT LANGZAAM OMHOOG RICHTING..............???????????? 

 

JE KAN JE BOEKJE TOT EN MET DINSDAG 21 NOVEMBER 2017 INLEVEREN. 



 

 

 

 

 

De lotenverkopers kunnen hun verkoopboekjes nog steeds inleveren in de kantine (in de 
speciale grote clubactie doos).   

Is het verkoopboekje vol (of weet je echt niemand meer die een lot wil kopen), dan kunnen de 
boekjes worden ingeleverd in de kantine . 
 
Ieder verkocht lot betekent geld voor onze jeugdactiviteiten.   

Nog 9 dagen te gaan!  De verkoopboekjes met verkochte loten stromen binnen in de speciale inleverdoos 
van de grote clubactie .  Dat moet gaan leiden tot mooi resultaten voor de club en voor jezelf tot nu toe 
2039 loten verkocht op naar de 2100 loten!!!! 

Blijf dus je best doen om loten te verkopen en lever je verkoopboekjes met verkochte loten tijdig in !   

 

 

Uiterste inleverdatum van de verkoopboekjes is dinsdag 21 november  Later ingeleverde boekjes kunnen we 

helaas niet meer verwerken en tellen dan ook niet mee in de verkochte loten!  

Wat levert het ook alweer op?  

Als koper van loten maak je kans op schitterende prijzen, waaronder een hoofdprijs van €. 100.000!  

 Voor de vereniging levert het een belangrijke financiële bijdrage op, die  ten gunste komt aan de  
jeugdactiviteiten.   

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         

 

Belangrijke data op een rij:  

 dinsdag     21  november 2017; Uiterste datum inleveren verkoopformulieren  

 woensdag 13  december 2017; Trekking Grote Clubactie loterij .  

Overige belangrijke info:  

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. 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z. Gea van de Stadt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.purmersteijn.eu/Data/Purmersteijn/Modules/NieuwsItem/Front/images/groot/1077.jpg?636410987596322060


 

 

 

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. 

Op onze website staat ook een banner van SponsorKliks. 

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


 

 

 

 



 

 

 

 


