
De Racer – nummer 12 seizoen 2016/2017 15-11-2016 

Website: www.rcz.nu 

 

De Racer 
seizoen 2016-2017 

 

 
 
 
 

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

  

http://www.rcz.nu/


De Racer – nummer 12 seizoen 2016/2017 15-11-2016 

Website: www.rcz.nu 

 
 
 
 

De Racer  
clubblad van RCZ Zaandam 

 

 
Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
www.rcz.nu 
 
Bestuur Voorzitter  
Andre Punt tel. 06-20136764 
voorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Commerciële Activiteiten/ 
Penningmeester  
Karel Visser tel. 06-14727292 
penningmeester@rcz.nu 
 
Bestuur Secretaris  
Fiona Hoogmoed tel. 0650428820 
secretaris@rcz.nu  
 
Bestuur Jeugdafdeling 
Jeroen Vollrath tel. 06-54383837 
jeugdvoorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Stichting Sportpark 
Vabian Braan tel. 06-22437663 
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  

12 nov 8.30 Westzaan MO13-2 RCZ MO13-1 1 - 8 
 

12 nov 8.30 Buiksloot JO8-2 RCZ JO8-2 6 - 2 
 

12 nov 8.45 RCZ MO11-1 DEM MO11-1 0 - 10 
 

12 nov 8.45 RCZ JO9-2 Volendam (rkav) JO9-4 2 - 8 
 

12 nov 8.45 RCZ JO13-3 Volendam (rkav) JO13-9 1 - 3 
 

12 nov 8.45 Purmerend JO9-5 RCZ JO9-3 1 - 1 
 

12 nov 8.45 RCZ JO9-4 ZOB JO9-6 11 - 2 

 

12 nov 8.45 RCZ JO10-2 SVW 27 JO10-5 13 - 0 
 

12 nov 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers Hercules Zaandam sc Lions - 
 

http://www.rcz.nu/113/5992/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

12 nov 9.00 Assendelft MO11-1 RCZ MO11-2 19 - 1 
 

12 nov 10.00 RCZ JO8-1 SVA JO8-3 13 - 0 
 

12 nov 10.00 Sporting Krommenie JO12-1 RCZ JO12-1 6 - 1 
 

12 nov 10.00 RCZ JO15-2 Zaandijk JO15-3 5 - 1 
 

12 nov 10.00 RCZ JO11-3 HBOK JO11-1 0 - 10 
 

12 nov 10.15 Wherevogels De JO9-1 RCZ JO9-1 2 - 5 

 

12 nov 10.30 RCZ JO13-1 ZCFC JO13-2 8 - 0 
 

12 nov 10.30 IVV JO11-2 RCZ JO11-2 1 - 10 
 

12 nov 11.15 RCZ JO11-1 SV Spartanen JO11-1 2 - 2 

 

12 nov 11.30 RCZ JO14-1 SVA JO14-2 1 - 9 
 

12 nov 12.00 SVA JO10-3 RCZ JO10-1 0 - 8 
 

12 nov 12.30 RCZ JO13-2 Purmerland JO13-2 0 - 1 
 

12 nov 13.15 RCZ 2 Volendam (rkav) 6 1 - 4 
 

12 nov 13.55 RCZ JO17-1 SDZ JO17-1 3 - 12 
 

12 nov 14.00 DRC JO15-1 RCZ JO15-1 5 - 3 
 

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

 

12 nov 14.30 Zaanlandia 1 RCZ 1 9 - 1 
 

12 nov 15.15 RCZ 35+2 Swift 35+1 6 - 1 
 

12 nov 15.45 RCZ JO19-1 Zaanlandia JO19-1 1 - 4 
 

13 nov 10.00 RCZ 4 (zon) Hellas Sport 2 (zon) 2 - 2 
 

13 nov 12.00 Arsenal ASV 5 (zon) RCZ 2 (zon) 2 - 3 
 

13 nov 14.00 Buiksloot 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 1 

 

13 nov 14.00 SDOB 5 (zon) RCZ 5 (zon) 1 - 3 
 

13 nov 14.30 Oosthuizen VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 1 - 2  

 

 

http://www.rcz.nu/113/5804/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/5832/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/5772/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/3841/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit type 

19 nov 8.45 RCZ JO13-3 Zaanlandia JO13-6 co 

19 nov 8.45 RCZ JO8-1 DZS JO8-1 co 

19 nov 9.00 RCZ JO9-3 RCZ JO9-4 vr 

19 nov 10.30 RCZ JO15-1 Blokkers De JO15-2 be 

19 nov 10.30 RCZ JO12-1 Sporting Krommenie JO12-3 be 

19 nov 10.30 RCZ MO11-1 FC Uitgeest MO11-1 be 

19 nov 10.30 RCZ MO11-2 IJburg AFC MO11-2 co 

19 nov 12.00 RCZ JO19-1 Haarlem-Kennemerland JO19-2 be 

19 nov 12.00 RCZ JO14-1 Fortuna Wormerv. JO14-4 be 

19 nov 12.00 RCZ JO11-3 SVA JO11-3 be 

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

19 nov 14.00 RCZ 45+1 IVV 45+1 co 

19 nov 14.00 RCZ 2 Hellas Sport 4 vr 

20 nov 11.00 RCZ 2 (zon) SDZ 4 (zon) be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma aanstaande UIT-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

19 nov 8.30 OFC Buffels RCZ JO6/7 Mini Racers vr 
  

19 nov 8.30 SVA JO10-2 RCZ JO10-2 co 
  

19 nov 8.45 Zaanlandia JO9-2 RCZ JO9-1 be 
  

19 nov 9.00 Hercules Zaandam sc JO9-5 RCZ JO9-4 co 
  

19 nov 9.00 GeuzenM'meer JO8-3 RCZ JO8-2 co 
  

19 nov 9.45 KFC MO13-1 RCZ MO13-1 be 
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Datum Tijd Thuis Uit type Info  

19 nov 10.00 Ankaraspor JO11-1 RCZ JO11-2 be 
  

19 nov 11.30 SDW JO13-2 RCZ JO13-1 be 
  

19 nov 13.15 Blokkers De JO17-1 RCZ JO17-1 be 
  

 
 

KANTINEDIENST DONDERDAG 17 NOVEMBER 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  :  
KANTINEDIENST ZATERDAG 19 NOVEMBER 
08.00-13.00  : Nicandra + 

08.15-10.30  : Ouder JO12-1 (Mevr. Van Oers) + 
Ouder MO11-1 
09.30-12.00  : Ouder JO11-3 

10.30-13.00  : Ouder JO8-1*( Mariëlle Boldering)l + 
Ouder JO13-3 
 +Ouder JO9-3(Thyno Draijer) 

13.00-Einde  : Mike + 
2.00-14.30  : Ouder JO15-1 

13.30-16.00  : Ouder JO14-1 (Fam. Bosch) 

16.00-18.30  : Speler RCZ Zaterdag 2 
18.30-Einde  : Team “Mary & Sabrina” 
KANTINEDIENST ZONDAG  20 NOVEMBER 

09.45-15.00  : Gré 
13.00-15.00  : 2 spelers RCZ 4 
 

 
 
 
Beste RCZ-ers, 
 
Het is weer zo ver! 
Zaterdagavond 19  november gaan de deuren van onze gezellige kantine open voor de 

                          SUPERMEGABINGO 
Onder de bezielende leiding van balletjesman Hans 
Sieraad en spreekstalmeester Jeroen Vollrath wordt dit 
weer een avond vol spanning, mooie prijzen en 
fantastische live-muziek. 
Iedereen is welkom: leden, vrijwilligers, ouders, familie en 
vrienden. Wees op tijd, uiterlijk 19.30u, om een mooi 
plekje te bemachtigen! 
De deuren gaan open om 19.00u.  
Heel veel succes en plezier! 

Het RCZ bestuur 
 

 

 



De Racer – nummer 12 seizoen 2016/2017 15-11-2016 

Website: www.rcz.nu 

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. 

                                                                                                                        

 
 

 
 

file:///C:/Users/makroxxx/Desktop/RCZ/jeugdevenementen@rcz.nu
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update 14 november 2016: 

 

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

 102 Jeugd Racers 1750 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 1839 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 17 November 2016. 
 
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 1839 loten verkocht 

hebben. 

En is het ook bekend de Top 3 van de beste verkopers en het team dat de meeste loten 

verkocht heeft. 

 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.  
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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. 
 

RCZ JO9-4  -   ZOB JO9-6 
 

Terwijl heel Nederland zich aan het voorbereiden was voor de intocht van de Sint, 
stonden onze helden weer de popelen om te voetballen.  
Dat het koud was, was schijnbaar alleen voor de ouders een probleem. De jacks en 

lange broeken gingen al snel uit. Tegenstander ZOB was ook op tijd en zo konden 
wij beginnen aan een nieuwe wedstrijd. Het kampioenschap is binnen handbereik 
en lijkt een kwestie van tijd. De wedstrijden worden redelijk simpel gewonnen en de 

jongens zijn klaar voor meer tegenstand. ZOB speelde leuk mee, maar het gebrek aan 
een vaste keeper brak ze op. Muhammed had al snel door dat je gewoon moest 
proberen te schieten van een afstand. Alhoewel niet alle schoten even goed geplaatst  

waren leverde dit toch een aantal doelpunten op. Mikai wist zelfs door de benen van 
de keeper te scoren, een heuse panna-goal vonden de jongens. Zijn moeder heeft deze 
goal gemist, ook wel bekend als een Irma-tje. Ongeveer de enige kans van ZOB ging er 

zowaar ook meteen in, zij het via de paal. 
 
In de rust bleven wij op het veld en moesten onze spelers zich warm houden. We gingen 

weer de nadruk leggen op samenspel, goed de zijkanten gebruiken en achterin de boel staande 
houden. Dit lukte prima, er komt steeds meer voetbal in. Een scherpe aanval van Mikai en 
Muhammed 

verdiende meer dan een schot op de paal. Sven en Hidde waren steeds meer voorin te vinden 
en de andere jongens namen dan de verdediging over. Sven reageerde alert bij een afgeslagen 
bal en knalde de bal keihard in het doel voor zijn allereerste goal ! Vreugde alom, leuk om te 

zien dat alle teamgenootjes net zo blij waren als hij zelf. Wouter zorgde daarna nog voor de 
mooiste goal van de dag door de bal in de winkelhaak te plaatsen. ZOB bleef ondanks de vele 
goals dapper tegenstand bieden en wist via een van richting veranderde vrije trap nogmaals te scoren. 

Muhammed maakte nog een paar doelpunten en zo kwam de uitslag op 11-2.  
Na deze speelronde is het gat met de nummer 2 vijf punten. Volgende week is er een ingelaste 
wedstrijd tegen een nieuw team. Bij winst is het kampioenschap officieus binnen ! 

 
Matthijs 
 

RCZ JO11-1 – SV Spartanen JO11-1 
 
Na de oefenwedstrijd van vorige week wilden de mannen van de JO11-1 zaterdag natuurlijk laten zien 

dat ze wel degelijk kunnen voetballen. Er moest worden aangetreden tegen de nummer twee van de 
ranglijst, SV Spartanen uit Wognum. De mouwen moesten worden opgestroopt, de noppen geslepen, 
het zou geen makkelijke ochtend worden. 

 
En terwijl het zonnetje verwoede pogingen deed om er een aangename voetbalochtend van te maken, 
ging de wedstrijd van start. De fans van de JO11-1 stonden in grote getalen langs de lijn, aan de 

mentale steun zou het niet liggen. De Racers zetten vanaf het begin al goed druk, toch zijn het de 
gasten uit Wognum die de eerste twee kansen creëren, maar die stranden op doelman Thomas.  
 

Het spel gaat aardig in evenwicht op en neer. Dan valt RCZ aan en dan staan de Spartanen weer voor 
het doel van Thomas. Boyd haalt eens flink uit met een schot, Joris geeft een mooie diepe pass op 
Kerim in de 16, maar de doelman uit Wognum verdedigd zijn doel op uitstekende wijze en het komt 

helaas niet tot een doelpunt. 
 
Zo eindigt de eerste helft in de brilstand. Waarbij moet worden opgemerkt dat RCZ geregeld slordig 

balverlies leed en SV Spartanen de meeste kansen heeft gehad. Aan Oda en Jordy de schone taak 
de mannen weer op scherp te zetten voor de tweede helft.  
 

mailto:redactie@rcz.nu
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De wedstrijd is nog maar nauwelijks hervat of de bal ligt al achter Thomas in het doel. Met een mooie 
aanval die wordt ingezet langs de zijlijn, rukt SV Spartanen op richting doel en weet de openingstreffer 
te scoren, 0-1. Dat laten de Racers niet op zich zitten. Max geeft na een gave rush aan de zijlijn voor 

op Kerim, die door drie man wordt verdedigd en toch de bal weet af te spelen op 
Joris, maar Joris’ schot is te makkelijk voor de keeper.  

 

De mannen van JO11-1 gaan goed door met druk zetten. Jasper 
geeft een mooie bal op maat op Kerim, Kerim duelleert zich de 
16 in, speelt af op Max en Max’ schot gaat helaas over, maar 

een mooie aanval. Dan volgt een enorm “oefff-moment” als op 
een korte uittrap van Thomas, de tegenpartij de bal verovert en 
maar net naast schiet… de opluchting langs de zijlijn was groot.  

Max ging deze ochtend als een noeste arbeider te keer aan de 
zijllijn. Uw verslaggever kreeg spontaan visioenen van Peter van 

Vossen (kent u hem nog?), nou bij de JO11-1 hebben ze dus hun 

eigen van Vossen, oftewel Oosterveld. Na alweer een geweldige rush 
geeft Max op maat voor op Angelo, die de bal niet onder controle krijgt, de 

bal belandt bij Joris maar die schiet jammer genoeg hoog over. Maar… een RCZ-doelpunt hangt in de 

lucht! 
 
Dat voelt SV Spartanen ook en ze schakelen een versnellinkje bij, wat ertoe leidt dat Thomas flink op 

de proef wordt gesteld. Bij een counter komt hij goed z’n doel uit, waardoor het schot naast gaat en bij 
een andere aanval weet hij nog net met z’n vingertoppen de bal uit z’n doel te houden. Fijn hoor, zo’n 
achterwacht waar je op kan rekenen. 

Dan valt dan toch de gelijkmaker. Van Vossen, eh sorry, Max sprint weer langs de zijlijn richting 
cornervlag, geeft voor op Kerim, die zwaar bewaakt wordt en zich niet kan ontdoen van z’n 
tegenstanders, de afvallende bal uit de drukte belandt bij Joris en drie keer is scheepsrecht, van een 
afstand is het nu wel raak: 1-1. De opluchting op én langs het veld is groot.  

 
Maar de tegenstanders willen hun tweede plek op de ranglijst behouden, met een gelijkspel wordt 
geen genoegen genomen. Met een mooie aanval waar Thomas in eerste instantie nog redt, maar in 

tweede instantie het onderspit moet delven, komt SV Spartanen weer op voorsprong, 1-2. 
Met die stand wordt door de Racers weer geen genoegen genomen en het gas gaat nu helemaal 
open. Op een hoekschop van Kick kopt Fons maar net naast! Een vrije trap van diezelfde Kick over de 

lengte van het veld, zorgt er even later voor dat de bal bij Kerim terecht komt, hij gaat de 16 in, ziet 
Max vrij staan, speelt af en Max brengt de stand weer op gelijke hoogte, 2-2. 
 

Dan zien de mannen in dat er wel eens gewonnen zou kunnen worden. Kick doet wat hij kan, maar z’n 
schoten gaan over of belanden op de paal. Daar heeft pechvogel Kick een abonnement op, maar 
onthoud: de aanhouder wint. Een schot van Joris gaat net naast en Fons schiet nog over, de bal wil 

het doel helaas niet meer in. Het blijft bij 2-2. 
Heren, wat hebben jullie het publiek op een heerlijke voetbalochtend getrakteerd. En wat zijn jullie in 
de tweede helft goed teruggekomen na de zwakke eerste helft. Goed gedaan! Twee keer een 

achterstand weggewerkt en goed achter het winnende doelpunt aan blijven jagen. Net niet gewonnen, 
maar deze week konden jullie met opgeheven hoofd het veld verlaten. Hard gewerkt, mannen. 
 

Uw razende reporter  
 
RCZ 35+ - RGB 35+ 

 
Hedenmiddag het Amsterdamse AGB zonder onze vaste linksbuiten moesten we aantreden tegen het 
nog ongeslagen AGB.daar ik geen spraak recorder mee had wordt het helaas maar een beknopt 

verslagje,in de eerste helft wist Radjan de score te openen daar de achterhoede dacht aan buitenspel 
hield de grensrechter van AGB zijn vlag naar beneden en was Radjan eerder bij de bal dan de keeper 
van AGB en betekende dus 1-0.Na dat doelpunt onderscheidde Arno zich door zeer spectaculaire 

reddingen om zijn doel schoon te houden en werd zo doende de rust gehaald met deze stand.Na rust 
een agressiever spelend AGB en kwam ook na een kwartier spelen op gelijke hoogte maar de 
resoluut vlaggende Heer J.Laan bleef met zijn vlag omhoog staan voor buitenspel dus kon 

scheidsrechter de Heer K.Dallinga na overleg niets anders dan afkeuren.Nog geen drie minuten later 
een vrije trap voor RCZ rand zestien Remco achter de bal heel AGB in de muur dachten aan een 
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hoog schot daar zij omhoog sprongen schoot Remco laag over de grond in de uiterste hoek 2-0.Tien 
minuten voor tijd een vervelend incident wat een voor tijdig einde betekende .Jongens Bedankt .  
 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S( 
 
Buiksloot Zo- RCZ-ZO (2 foto’s Krista van der Wardt) 
Hedenmiddag moesten wij naar Amsterdam -Noord om daar aan te treden tegen 
Buiksloot het vroegere eens zo roemruchte Volewijckers.Net als bij het 
zaterdag team had ik ook nu geen spraak recorder mee dus wordt het een 

beknopt verslagje. Al in de eerste minuut gaf RCZ zijn visite kaartje en 
waarschuwing af. Tom werd op rechts de diepte in gestuurd maar kreeg 
helaas de bal niet goed voor ,in de zesde minuut ging Mousa goed door 

op links na goed stoorwerk van Bennie Mousa gaf voor op Tom en deze 
zorgde met een harde schuiver voor 0-1.Hierna ontspon zich vrijwel 
alles zich af op het middenveld met af en toe een gevaarlijk moment voor 

ons doel. In de Tweede helft het zelfde spelbeeld maar net als in de 
uitwedstrijd tegen Purmerend gaf RCZ geen krimp met dien verstande dat 
Tom nog enkele goede kansen kreeg op de 0-2 maar was helaas niet zuiver 

genoeg. Jongens jullie hebben weer geweldig geknokt en kunnen we dus weer even 
omhoog kijken. Nog een positief punt aan deze wedstrijd was dat Nevin eens geen gele kaart had 
deze middag. Jongens Bedankt. 

 
 Zeer Vele Trouwe Supporter(S( 
 

 
 

Deze twee actiefoto’s van de spannende wedstrijd Buiksloot 1 – RCZ 1, die RCZ afgelopen zondag met 0-1 won. In actie Oda 
dos Santos en Tom Koene. Foto’s gemaakt door Peter Arendse. 
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WHEREVOGELS--RCZ JO9-1 
 
Wat een kou op deze zaterdagochtend... Om 10:15 stond DE WEDSRIJD gepland tegen 

wherevogels. Deze wedstrijd moesten we winnen om vandaag kampioen te worden. Dus met een 
beetje de zenuwen reden we naar Purmerend waar het moest gebeuren vandaag. 
 

om 10:15 klonk het fluitsignaal, let the game begin. 
Alleen begon het niet heel positief, en kwamen we na amper 5 minuten al op een 1-0 achterstand. Dat 
was even wennen voor onze jongens en meid, dit waren we niet gewend... Gelukkig besloot River 

even op een solo te gaan, liet 2 mam achter zich en haalde uit...BAM 1-1 de supporters hadden het 
weer een beetje warm gekregen van het juichen, en het team kreeg zelfvertrouwen.  Direct na de 1-1 
weer een aanval van ons Djenero gaf een voorzet vlakbij het doel, maar helaas zat de keeper er 

tussen. Het werd even spannend toen wherevogels een corner kreeg, gelukkig stond onze 
verdediging goed en haalde yassine de bal weg van ons doel. 
 Weer een kans voor wherevogels dit keer goed gestopt door Joaquim. 

Wat een spanning langs het veld, de teams waren aan elkaar gewaagd kansen over en weer. 
Gelukkig belande een grote kans van wherevogels naast ons doel.   
   T is tijd voor ewn doelpunt zodat de ouders langs de lijn ook weer een beetje konden 

ontspannen.   Helaas hoorde de tegenstander  dit verzoek en scoorde ze 1-2. Het zal toch niet he...... 
River vond het genoeg en besloot weer even solo te gaan. Hoppa 2-2 
 Paar minuten later dacht River dat ging wel makkelijk die 2 x ik ga voor een  hattrick dit keer beukte 

de keeper de bal weg, maar daar stond Noah en pegelde de bal in het net 2-3. 
Wat een eerste helft, tijd voor rust en dit spel vast te houden... . 
we zijn er weer klaar voor, de kids even wat drinken en een peptalk en wij als verkleumde ouders 

even een kopje thee/koffie..  
  
 Tweede helft, we zijn er weer klaar voor 
 Issana een mooie voorzet op yassine, bal werd weg gewerkt en er was een corner voor ons . 

onze corner specialist micha schiet de bal op yassine en die weet wat hij moet doen..... 2-4.  
Jazzy zorgt er een paar keer achter elkaar voor dat de bal niet over gespeeld kan worden door 
wherevogels,  en blokte een paar keer de bal..  

micha besluit ook op het doel te schieten, helaas zat de 
keeper er weer goed bij. 
ook wherevogels zet de aanval in en wilt koste wat het 

kost scoren, maar gelukkig stopte joaquim de bal. 
 Wij zijn aan de beurt... river geeft een prachtige voorzet 
op yassine en die maakt af 2-5. Opluchting bij de ouders, 

dit KAN niet meer misgaan 
 Maar we zijn er nog niet, corner wherevogels  bachian 
haalt goed weg. Justin speelt de bal mooi af helaas zat er 

een tegenstander tussen 
 Het eind signaal komt in zicht ( de ouders vonden dat na 
5 minuten eigenlijk al) en ja hoor, hij fluit af. 

 Wat een vreugde... Ze hebben het gedaan, onze jo9-1 
ZIJN KAMPIOEEENNNN! 
 

      Top gespeeld ,samen gespeeld, prachtige solo 
doelpunten van river, goede corners, goed verdedigd, 
goed gekeept en ja jim...goed gecoached 

 En dan natuurlijk last but not least.... goed gejuicht en 
aangemoedigd ouders 
 Kortom een top team! 

 Na de wedstrijd hebben we in de kantine van wherevogels een heerlijk patatje gegeten 
 Zaterdag 3 december speelt t team thuis, en dan gaan we er een feestje van maken met zn allen 
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