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

 

Volg ons ook op Facebook!   

http://www.rcz.nu/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
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1e seizoenshelft nadert zijn einde 

  
Nog een paar weken en de eerste seizoenshelft zit er alweer op. Dan mogen we met z’n allen even 
gaan genieten van het zogenaamde kerstreces. Er is de afgelopen maanden weer een hoop gebeurt 
en door velen weer prima werk verricht. Er wordt door de teams met wisselend succes gestreden en 
ook dit jaar mogen we naar alle waarschijnlijkheid weer enkele jeugdkampioenen  gaan begroeten. 
Zeer in het oog springend is ook de fantastische start van ons 1e elftal in de Zaanse 4e klasse, ondanks 
dat zondag de eerste nederlaag werd  geleden. 
De inzet van onze vrijwilligers hebben we afgelopen zaterdag beloond met een werkersavond in ons 
clubhuis. Het was  er lekker druk en gezellig en onder het genot van was het een gezellig feestje 
hetgeen jullie toekomt. Dank hiervoor ook aan de Club van 100 die dit mede mogelijk maakt. 
Plannen zijn er ook voor de toekomst om ons fraaie complex nog beter en mooier te maken. Als alles 
volgens plan verloopt zal in januari een begin worden gemaakt met de aanleg van nieuwe 
parkeerplaatsen aan de overkant van ons A- en B-veld, hetgeen vooral het parkeerprobleem op 
zaterdag enigszins moet gaan oplossen. 
Binnenkort is er ook weer de jaarvergadering, 21 december om 20.30 uur. 
U bent van harte welkom om met ons verder te bouwen aan ons mooie 
cluppie. 
Tot slot: ga zo door met z’n allen en tot ziens op het voetbalveld. 
  
Bestuur RCZ 

 
 
 
UITSLAGEN AFGELOPEN WEEKEND  

18 nov 8.30 KFC Leeuwen RCZ JO7 - Mini Racers 1 0 - 12 
 

18 nov 8.45 RCZ MO11-1 WSV 1930 MO11-2 7 - 2 
 

18 nov 8.45 RCZ JO9-2 Saenden JO9-2 1 - 4 
 

18 nov 8.45 RCZ JO11-3 Sloterdijk avv. JO11-2 0 - 6 
 

18 nov 8.45 RCZ JO8-2 TOB Rksv JO8-1 5 - 4 
 

18 nov 8.45 RCZ JO11-4 KFC JO11-4 5 - 3 
 

18 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Zaandijk Poema's 5 - 2 

 

18 nov 9.00 HBOK JO11-1 RCZ JO11-1 1 - 10 

 

18 nov 9.00 Volendam (rkav) JO13-4 RCZ JO13-1 0 - 7 
 

18 nov 9.00 Ilpendam MO13-1 RCZ MO13-2 2 - 0 
 

18 nov 10.15 Fortuna Wormerveer sv JO9-3 RCZ JO9-1 9 - 3 
 

18 nov 10.30 RCZ JO10-4 Meteoor De sv. JO10-3 4 - 2 
 

18 nov 10.30 RCZ JO8-3 Rijp (de) JO8-2 2 - 13 
 

https://www.rcz.nu/113/11545/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/10698/uitslagen/wedstrijd-details/


 

 

 

18 nov 10.30 RCZ JO8-1 Kadoelen sv. JO8-1 6 - 7 
 

18 nov 10.30 RCZ JO10-1 FC Uitgeest JO10-2 9 - 1 
 

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

18 nov 10.30 RCZ JO10-3 FC Uitgeest JO10-5 9 - 1 
 

18 nov 11.15 WSV 1930 JO13-3 RCZ JO13-2 0 - 6 
 

18 nov 12.00 RCZ JO13-3 SDZ JO13-4 1 - 8 
 

18 nov 12.00 RCZ JO15-2 SVA JO15-3 0 - 1 
 

18 nov 12.00 RCZ JO17-2 ZCFC JO17-2 10 - 5 
 

18 nov 12.00 Fortuna Wormerveer sv JO10-4 RCZ JO10-2 2 - 7 
 

18 nov 12.30 Sporting Krommenie JO15-2 RCZ JO15-1 0 - 6 
 

18 nov 13.00 DSOV MO13-1 RCZ MO13-1 2 - 2 
 

18 nov 14.00 RCZ 1 TOB Rksv 1 0 - 6 
 

18 nov 14.00 RCZ 35+2 AGB 35+2 7 - 3 
 

18 nov 14.00 RCZ 2 Hellas Sport 3 0 - 5 
 

18 nov 14.30 OFC 35+1 RCZ 35+1 2 - 4 

 

18 nov 14.30 Kadoelen sv. 45+1 RCZ 45+1 5 - 0 
 

18 nov 14.30 SVA JO15-4 RCZ JO15-3 3 - 2 
 

19 nov 10.00 IVV 4 (zon) RCZ 4 (zon) 0 - 1 
 

19 nov 11.00 RCZ 2 (zon) SDOB 2 0 - 3 
 

19 nov 14.00 SV Rood-Wit Zaanstad 1 RCZ 1 (zon) 2 - 1 

 

19 nov 14.00 Knollendam 3 RCZ 5 (zon) 1 - 6  

 
 

 

https://www.rcz.nu/113/10396/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/8433/uitslagen/wedstrijd-details/


 

 

 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

25 nov 8.45 RCZ JO11-3 Nieuw Sloten sv JO11-2 co 
 

25 nov 8.45 RCZ JO10-4 TOB Rksv JO10-1 co 
 

25 nov 8.45 RCZ JO9-1 Dijk De asv JO9-2 co 
 

25 nov 8.45 RCZ JO8-3 Zaandijk JO8-2 co 
 

25 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 SDOB Stormdraken vr 
 

25 nov 8.45 RCZ MO13-2 WSV 1930 MO13-2 co 
 

25 nov 8.45 RCZ MO11-1 Jong Holland MO11-3 co 
 

25 nov 10.15 RCZ JO10-1 Sporting Krommenie JO10-2 co 
 

25 nov 10.15 RCZ JO10-2 Beemster JO10-1 co 
 

25 nov 10.30 RCZ JO11-1 Purmerend JO11-2 co 
 

25 nov 10.30 RCZ MO13-1 SDZ MO13-2 co 
 

25 nov 11.30 RCZ JO13-3 KFC JO13-4 co 
 

25 nov 12.00 RCZ JO17-1 Assendelft JO17-1 co 
 

25 nov 12.00 RCZ JO15-3 Saenden JO15-1 co 
 

25 nov 13.00 RCZ JO15-1 WSV 1930 JO15-2 co 
 

25 nov 14.00 RCZ 35+1 Dijk De asv 35+2 co 
 

25 nov 14.00 RCZ 2 ZCFC 6 co 
 

25 nov 14.30 RCZ 45+1 RODA '23 Rksv 45+1 co 
 

26 nov 10.00 RCZ 4 (zon) DCG Rksv 8 (zon) co 
 

26 nov 11.00 RCZ 2 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 2 (zon) co 
 

26 nov 14.00 RCZ 1 (zon) WSV 1930 1 co  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

  
Datum Tijd Thuis Uit type Info  

25 nov 8.30 KFC JO13-2 RCZ JO13-1 co 
  

25 nov 8.30 WSV 1930 JO9-4 RCZ JO9-2 co 
  

25 nov 8.30 Zaanlandia JO8-3 RCZ JO8-2 co 
  

25 nov 9.00 Sporting Krommenie JO13-3 RCZ JO13-2 co 
  

25 nov 9.00 ADO '20 JO10-3 RCZ JO10-3 co 
  

25 nov 9.00 IVV Rode Draken RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
  

25 nov 9.45 SVA JO11-5 RCZ JO11-4 co 
  

25 nov 9.45 Ilpendam JO8-1 RCZ JO8-1 co 
  

25 nov 10.15 Meervogels 31 JO11-1 RCZ JO11-2 co 
  

25 nov 10.30 Hercules Zaandam sc JO17-2 RCZ JO17-2 co 
  

25 nov 10.30 Jong Holland JO15-3 RCZ JO15-2 co 
  

25 nov 14.45 ZOB 35+2 RCZ 35+2 co 
  

26 nov 11.00 Jisp 3 RCZ 5 (zon) co 
  

 

   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Donderdagavond 21 december 

20.30u RCZ kantine Het Jagershuis 

 



 

 

 

 
update 20 november 2017. 

De Grote Clubactie heeft de inlevering tijd van de boekjes verlengd naar  

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 
De laatste weken zijn er nog veel boekjes ingeleverd en staat de thermometer 

op 2478 verkochte loten dat is een  geweldig resultaat maar .......van de 275 boekjes die 

uitgedeeld zijn hebben we nog maar 136 terug ontvangen!!!!!!!! 

Dus heb je nog een boekje thuis liggen , lever deze dan zo snel mogelijk  in zodat de loten  

nog ingevoerd kunnen worden voor nog een beter resultaat. 

 
 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z. 

Gea van de Stadt. 

 
 
 
 

 

 

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 

 
 
 

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 23 november: 

17.30-19.15 : Mireille 

19.15-21.30 : Gré 

21.30-Einde : Esther 

 

Zaterdag 25 november: 

08.00-13.00 : Arnaud 

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 : Mike + vaste medewerker 

14.45-17.30 : Ada 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1 

 

Donderdag 30 november 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  :  

 

Zaterdag 2 december 

08.00-13.00  : Mary & Sanne 

08.15-10.30  : Ouder JO10-2 + Ouder JO8-2 

10.30-13.00  : Ouder JO8-1 + Ouder JO9-2 + Ouder JO10-3 

12.00-14.30  : Ouder JO13-1 + Ouder JO17-1 

13.00-18.00  : vaste medewerker 

14.00-16.30  : Ouder JO15-1 + Ouder JO15-2 

16.00-18.30  : Speler RCZ Veteranen 2  + Speler RCZ Zaterdag 1 

 

 Zondag  3 december 

10.30-14.15  : vaste medewerker 

 
 



 

 

 

 
 

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


 

 

 

De tweeling 

Aron en Thomas Kes, 

Zijn op 

Zondag  26 november 2017 

gekozen uit het team RCZ  Jo 8-2  om 

samen Pupil van de Week bij de wedstrijd 

van 

RCZ 1 tegen WSV 1930 1 te zijn. 

Jullie kunnen je die middag bij de 

bestuurskamer melden om 12.15 uur (bij 

trainer Marco van Petersen , Stefan van Dam en Michel Kersten). 

Wat er daarna allemaal gebeurt is nog een verrassing maar het wordt een leuke middag. 

Wij wensen jullie veel plezier deze middag. 

Namens de jeugdafdeling van RCZ.           

 

 

OFC 36+ - RCZ 35+ 
 

Hedenmiddag moesten wij aantreden tegen OFC in Oostzaan ,na een tip van Vabian kon ik 
uiteindelijk de auto parkeren. Na een regenbui klaarde het even op bij de kantine ontwaarde 
ik Sabrina en gezamenlijk gingen we iets drinken, daar de wedstrijd een kwartier later zou 
beginnen, en opeens zegt Sabrina ze zijn al bezig dus wij naar de tribune en daar zagen wij 
de derde supporter vader Meijn dus gedrieën namen wij plaats op de tribune. Over de 
wedstrijd nu er werd van twee kanten goed gevoetbald ,alhoewel RCZ een sterk en goed 
spelend middenveld had. We gingen met een 2-0 voorsprong rusten door doelpunten van 
Vabian 0-1 en Hakan 0-2 wat ook de ruststand werd .Na rust weer een sterk spelend RCZ wat 
uitliep naar een grotere voorsprong door Hakan 0-3 en Antonio 0-4  OFC wist nog terug te 
komen tot 2-4 maar verder lieten wij het niet komen dient wel vermeld te worden dat 
Michael (O(zijn vizier vandaag niet op scherp had staan ,waarvan AKTE. 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  
 



 

 

 

 
Mini Racers 2 
 

Zaterdag 11-11 
 
Wat een wedstrijd! 9-4 voor onze Mini Racers 2 tegen Monnickendam. Juichend gingen onze 
kleine racers afgelopen zaterdag een heerlijk weekend tegenmoet naar een geweldige 
wedstrijd. Het was een pittige wedstrijd waar ongetwijfeld iedereen nog een blauwe plek 
aan over heeft gehouden.   
Goed gedaan!  
 

 
 
 

Zaterdag 18-2 
Nog de vroege ijskoude ochtend en een sterke tegenstander kon de Mini Racers 2 op 
zaterdag ochtend tegen houden. Met 5:2 tegen de Zaandijkse Poema,s was het weer feest 
voor onze kleine voetballers. Met rode wangetjes en koude handen ging iedereen met een 
blij gezicht naar huis. 
 
RWZ Zo- RCZ Zo 
 

Vanmiddag moesten wij aantreden tegen de onder een nieuwe naam spelende RWZ ,al na 
een paar minuten konden we zien dat RWZ feller aan de wedstrijd begon dan RCZ ,en net als 
vorige week werd er uit een stilstaande situatie gescoord dit al na elf minuten wat ook de 
ruststand werd ,al dient wel vermeld te worden dat het schot van Kees  een beter lot had 
verdiend.Drie minuten na rust werd er hands gezien in het strafschopgebied van RWZ dus 
een pingel voor ons Merijn achter de bal en ondanks de vertragende bewegingen van de 
doelman schoot Merijn feilloos binnen 1-1.hierna kreeg Miquel twee dotten van kansen om 
ons op voorsprong te schieten maar helaas het mocht niet zo zijn en in zeven en zeventigste 
minuut kreeg RWZ een een pingel die er ook feilloos inging en in die stand kwam geen 
verandering meer en kwam er een einde aan onze ongeslagen status,jongens de hoofden 
omhoog en ruggen recht dan komt alles weer goed.Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Verslag HBOK jo11-1 – RCZ jo11-1 
 
Het leuke van een voetballende spruit, is dat je nog eens op plekken komt waar je het 
bestaan niet van weet. Je bent er al 100 keer langs gereden, maar dat er een dorp lag… geen 
idee. Zo dus ook Zunderdorp, verscholen langs de ring A10 richting de Zeeburgertunnel. 
Zunderdorp heeft dus ook een voetbalvereniging. Met de onsterfelijke naam Het Begon Op 
Klompen, oftewel HBOK. Meesterlijk. Nooit je afkomst verloochenen. 
 
Hoe dan ook, de mannen van de jo11-1 moesten afgelopen zaterdag aantreden tegen de 
plaatselijke jo11-1. Het was best vroeg. En fris. Maar gelukkig droog. De Racers moeten het 
de komende weken stellen zonder Jesper. Die vond het nodig om uit te vinden of je ook 
tikkie-de-man kan doen op een klimrek. Het kan, als je Epke heet. Het kan niet, als je Jesper 
heet. Gevolg: een gebroken sleutelbeen. Maar met z’n arm in een mitella was Jesper er 
zaterdag toch bij om z’n team mentaal te ondersteunen. 
 
De heren van RCZ stonden al snel met 0-1 voor. Joris scoorde met een laag afstandsschot in 
de hoek. Maar HBOK laat zich niet overrompelen en gaan subiet in de aanval met een vrije 
trap als gevolg. Tobias wordt danig op de proef gesteld, maar blokt het schot. De bal vliegt 
tegen de paal en via die paal weer klemvast in Tobias’ handen. Meteen al spanning en 
sensatie in de eerste minuten van de wedstrijd. 
 
RCZ gaat weer in de aanval. Fons draait zich met een professionele beweging mooi vrij, geeft 
af op Joris, die passeert wat verdedigers, ziet Max vrij staan, passt en Max scoort de 0-2. 
Ondertussen verschijnt Oda aan de zijlijn, die in alle vroegte nog aan het werk moest en 
daardoor de warming-up en het begin van de wedstrijd moest missen. Gelukkig heeft de 
jo11-1 voor noodgevallen een meer dan capabele vervanger voor Oda, namelijk Remco. 
 
Remco kent de mannen door en door. Heeft een paar van de Racers al eerder onder zijn 
hoede gehad en beschikt gelukkig over de nodige voetbalkennis. Wat ook fijn is, is dat het 
fenomeen schreeuwende-jeugdtrainer-langs-de-zijlijn Remco volkomen vreemd is. En ook 
Oda hoor je bij de jo11-1 pas bij hoge uitzondering. Een verademing in vergelijking met de 
luidkeels aanwezige trainers van enkele andere clubs. 
 
HBOK stroopt de mouwen op, bindt de klompen onder en gaat aan het werk. Met noeste 
arbeid werken ze zich door de verdediging van RCZ heen en maken de Anschlusstor, 1-2. Het 
ziet er naar uit dat het een spannende pot gaat worden. Er volgen kansen van Ryan, op de 
keeper, en Sem, een hard schot van afstand. Boyd weet vanaf de middenlijn met een lob de 
keeper te verschalken, maar zijn geweldige schot gaat net naast. Het zou zeker het doelpunt 
van de week geweest zijn. 
 
De tegenstanders laten zich niet kisten en dwingen hoekschoppen en vrije trappen af, maar 
gescoord wordt er niet. Wel gescoord wordt er door David, de vervanger van Jesper, die er 
bij zijn debuut in het team met een dwarrelschot voor zorgt dat het 1-3 wordt. Vlak voor rust 
zorgt Joris er met een ontzettend nonchalant hakje voor, dat het 1-4 wordt. Tot ieders 
verbazing, RCZ-er of HBOK-er, bleek de bal te zitten. 
 



 

 

 

RCZ gaat er na de rust vol in, alsof ze niet al met 1-4 voor staan. Max treft met een fraai 
schot de paal, maar even later krijgt Joris van Fons een voorzet op maat, 1-5. Dan lijken de 
Zunderdorpers de handdoek in de ring te gooien. Er is een mooie aanval van Kick, Max en 
Joris die resulteert in een lob net over de keep, maar jammer genoeg ook net over het doel.  
 
Daarna maakt Boyd dan toch het doelpunt van week, als het niet het doelpunt van de maand 
is. Van een enorme afstand schiet Boyd de bal over iedereen heen, inclusief de 
Zunderdorpse goalie. De 1-6 is van een ongekende schoonheid. U ziet het eigen doelpunt 
van Dabo van Vitesse voor zich? Die van Boyd was nog veel mooier en ook nog eens in het 
goede doel. 
 
En dan te bedenken dat het allemaal voorzien was. Boyds vader had al voorspeld dat Boyd 
zou scoren. Is het een gave of toch een blind vertrouwen in z’n zoon? Boyd ging lekker door, 
want niet veel later geeft hij de voorzet waaruit David (een droomdebuut) de 1-7 scoort.  
 
HBOK zet nog even aan. Tobias moet nog serieus aan het werk, maar bewijst dat hij bij de les 
is. Er ging geen bal meer langs. Aan de andere kant krijgen de Racers een hoekschop, Kick 
krijgt ‘m panklaar op z’n hoofd en kopt ‘m achter de doelman, 1-8. Kort daarop een 
afstandsschot van Joris, in eerste instantie heeft de keeper de bal, maar dan glipt ie toch 
onder ‘m door en rolt onverbiddelijk het doel in, 1-9. Typisch gevalletje van meer “geluk dan 
wijsheid”. 
 
Dat Fons lekker in de wedstrijd zit, blijkt wel uit het feit dat hij in veel doelpunten een 
aandeel had. Tegen het einde van de wedstrijd eindigt een schot van Fons nog op de lat. 
Even later slalomt hij zich tussen een paar HBOK-ers door om uiteindelijk bij Max uit te 
komen, die geroutineerd af maakt, 1-10. En dan vindt de scheidsrechter het wel genoeg. 
 
Weer hebben de jo11-1 een wedstrijd gewonnen met dubbele cijfers. De scheidsrechter en 
de trainer van HBOK kwamen na het laatste fluitsignaal nog even bij uw verslaggever 
navragen wat de eindstand uiteindelijk was geworden. Ze waren de tel kwijt geraakt. Dat is 
uw verslaggever in al die seizoenen nog niet overkomen, dat de eindstand met m’n 
schrijfblokje gecheckt werd. Zo ziet u maar wat een verantwoordelijke taak uw verslaggever 
eigenlijk heeft. 
 
Mocht u al die hoogstandjes en vele doelpunten van de jo11-1 eens een keer met eigen 
ogen willen aanschouwen, dan heeft u geluk! Aanstaande zaterdag spelen de mannen om 
10.30u. thuis tegen Purmerend. Kunt u zelfs eerst nog even uitslapen. 
 
Uw razende reporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
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/


 

 

 

 



 

 

 

 


