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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. 06-27023601 

stichting-sportpark@rcz.nu 

 

Wedstrijdsecretaris  

Gerth-Jan Heck  

tel.  06-57967592 

wedstrijdsecretaris@rcz.nu 

 

Ledenadministratie en contributie 

Petra Koppen  

tel. 06-51699951 

ledenadministratie@rcz.nu 

 

Coördinator toernooien 

Karel Koning   

tel. 06-36036588 

toernooi-coordinator@rcz.nu 

Coördinator Zaterdag 

Klaas Dallinga  

tel.  06–46168265 

coordinatorzaterdag@rcz.nu 

Technisch Jeugdcoördinator 

Jordy de Jong  

tel. 06-12154539 

 

Coördinator JO17-19 

Jeroen Vollrath 

tel. 06-54383837 

Jeugdvoorzitter@rcz.nu 

 

Coördinator JO12-JO15 

John van Dongen  

tel. 06-12109747 

d-coordinator@rcz.nu 

 

Coördinator JO10-JO11 

Mirjam Reimers 

tel. 06-15951725 

mirjamreimers@gmail.com 

 

Coördinator JO8/JO9/Mini’s/Dwergen 

Jan Sjouwerman  

tel. 06-10175357 

jeugdcoordinator@rcz.nu 

Coördinator Meisjes 

Krista Steding – Van der Wardt 

Coordinator-meisjes@rcz.nu 

 

Coördinator stageplaatsen 

Gert Nieborg  

tel. 06-14739528 

stage-coordinator@rcz.nu  

Jeugdactiviteiten  

Gea van de Stadt  

tel. 06-37149612 

jeugdevenementen@rcz.nu 

 

Kantineplanning 

André Punt 

Tel. 06-20136764 

voorzitter@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/Facebook RCZ 

Fiona Hoogmoed 

info@rcz.nu 
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UITSLAGEN afgelopen week 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

25 nov 8.30 Zaanlandia JO8-3 RCZ JO8-2 2 - 10 

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

25 nov 8.30 WSV 1930 JO9-4 RCZ JO9-2 4 - 5 

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

25 nov 8.45 RCZ JO10-4 TOB Rksv JO10-1 2 - 5 

25 nov 8.45 RCZ JO8-3 Zaandijk JO8-2 3 - 13 

25 nov 8.45 RCZ JO11-3 Nieuw Sloten sv JO11-2 8 - 4 

25 nov 8.45 RCZ MO13-2 WSV 1930 MO13-2 0 - 0 

25 nov 8.45 RCZ JO9-1 Dijk De asv JO9-2 9 - 2 

25 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 SDOB Stormdraken 4 - 7 

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

25 nov 9.00 ADO '20 JO10-3 RCZ JO10-3 2 - 6 

25 nov 9.00 IVV Rode Draken RCZ JO7 - Mini Racers 2 10 - 5 

25 nov 9.45 Ilpendam JO8-1 RCZ JO8-1 4 - 5 

25 nov 9.45 SVA JO11-5 RCZ JO11-4 3 - 7 

25 nov 10.15 RCZ JO10-2 Beemster JO10-1 9 - 0 

25 nov 10.15 RCZ JO10-1 Sporting Krommenie JO10-2 7 - 1 

https://www.rcz.nu/113/11577/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

25 nov 10.15 Meervogels 31 JO11-1 RCZ JO11-2 4 - 0 

25 nov 10.30 RCZ JO11-1 Purmerend JO11-2 4 - 0 

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

25 nov 10.30 RCZ MO13-1 SDZ MO13-2 5 - 1 

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

25 nov 11.30 RCZ JO13-3 KFC JO13-4 0 - 1 

25 nov 12.00 RCZ JO17-1 Assendelft JO17-1 1 - 2 

25 nov 12.00 RCZ JO15-3 Saenden JO15-1 0 - 10 

25 nov 13.00 RCZ JO15-1 WSV 1930 JO15-2 7 - 1 

25 nov 14.00 RCZ 35+1 Dijk De asv 35+2 4 - 0 

25 nov 14.00 RCZ 2 ZCFC 6 0 - 2 

25 nov 14.30 RCZ 45+1 RODA '23 Rksv 45+1 1 - 2 

25 nov 14.45 ZOB 35+2 RCZ 35+2 2 - 5 

26 nov 10.00 RCZ 4 (zon) DCG Rksv 8 (zon) 4 - 1 

26 nov 11.00 RCZ 2 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 2 (zon) 1 - 2 

26 nov 11.00 Jisp 3 RCZ 5 (zon) 1 - 4 

26 nov 14.00 RCZ 1 (zon) WSV 1930 1 0 - 2 
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Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit 
 

2 dec 8.45 RCZ JO11-4 Purmersteijn JO11-3 
 

2 dec 8.45 Mini Racers 2 OFC Buffels  

2 dec 8.45 RCZ JO10-3 SVA JO10-4 
 

2 dec 8.45 RCZ JO9-2 Zaandijk JO9-1 
 

2 dec 8.45 RCZ JO8-1 Purmerend JO8-2 
 

2 dec 10.30 RCZ JO17-1 Westzaan JO17-1 
 

2 dec 10.30 RCZ JO13-1 EVC JO13-1 
 

2 dec 10.30 RCZ JO10-2 OSV JO10-2 
 

2 dec 10.30 RCZ JO8-2 Jisp JO8-1G 
 

2 dec 12.00 RCZ JO15-1 IVV JO15-2 
 

2 dec 12.00 RCZ JO15-2 Rijp (de) JO15-2 
 

2 dec 14.00 RCZ 1 Westzaan 1 
 

2 dec 14.00 RCZ 45+1 Parkstad SV 45+1 
 

2 dec 14.00 RCZ 35+2 Amstelveen/Heemraad 35+2 
 

3 dec 11.30 RCZ 5 (zon) KFC 3 (zon)  
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Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit 

2 dec 8.30 Purmerland JO11-1 RCZ JO11-1 

2 dec 9.00 Assendelft JO13-3 RCZ JO13-3 

2 dec 9.00 IVV JO10-4 RCZ JO10-4 

2 dec 9.00 Castricum FC JO9-2 RCZ JO9-1 

2 dec 9.00 HSV MO11-1 RCZ MO11-1 

2 dec 10.15 ZOB MO13-2 RCZ MO13-2 

2 dec 10.30 Kwiek 78 JO8-1 RCZ JO8-3 

2 dec 10.50 ADO '20 MO13-1 RCZ MO13-1 

2 dec 14.30 JOS Watergraafsmeer 35+1 RCZ 35+1 

2 dec 14.30 RAP sv. 9 RCZ 2 

3 dec 10.00 Assendelft 6 (zon) RCZ 4 (zon) 

3 dec 12.00 Hercules Zaandam sc 3 (zon) RCZ 2 (zon) 

3 dec 14.00 Wherevogels De 1 (zon) RCZ 1 (zon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Donderdagavond 21 december 

20.30u RCZ kantine Het Jagershuis 
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Vrijdagavond 24 november was er een bingoavond gepland voor de mo11 en 

jo11. 

 Er werden 3 rondes gespeeld en alle spelers waren dan ook wel fanatiek 

genoeg om goed op te letten welk nummer opgelezen werd door Lida en 

Simone van de activiteiten. 

Eerst werd er gespeeld wie het eerst het bovenste rijtje vol had en daarna 

boven en onder en daarna natuurlijk de hele kaart. 

 

Tussendoor werd er wat gedronken met een snoepje erbij en chips en later 

kwamen de warme hapjes nog langs. 

Iedereen ging met een prijsje naar huis. 

Het was weer een geslaagde en gezellige activiteit voor onze jeugd. 

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de loten verkoop van de Grote clubactie.  

            

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.        
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Sinterklaasfeest (dwergen, mini's JO8 en JO9) 29 november 2017 

Pietentraining - dwergen  2 december 2017 

Bingo JO10 8 december 2017 

35+ voetbal bij RCZ 15 december 2017 

Algemene ledenvergadering 21 December 2017 

Sylvesterloop 24 december 2017 

 

Vrijdag 8 december 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor JO10 

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 8 december verschijnen. 

namens de jeugdactiviteiten commissie van R.C.Z. 

Gea van de Stadt 

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

Donderdag 7 december 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Ruud 

Zaterdag  9 december 

08.00-13.00  : vaste medewerker 

08.15-10.30  : Ouder JO10-1 + Ouder MO13-1 + Ouder MO13-2 

10.30-13.00  : Ouder JO9-1 + Ouder MO11-1 + ouder JO11-3 

13.00-Einde  : Mary & sabrina 

16.00-18.30  : Speler RCZ Zaterdag 2 

Zondag 10 december 

09.00-14.30  : vaste medewerker 

12.00-14.30  : Spelers RCZ 4 
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RCZ 35+1 – De Dijk ASv 35+2 

 

Hedenmiddag ontvingen op een zeer koud Jagersveld het Amsterdamse de Dijk .Daar ik het eerste doelpunt niet 

heb waargenomen ,hoorde ik even later dat EL.C zijn mannetje in de luren legde en daarna scoorde (Excuses 

EL.C).Het tweede doelpunt kwam na een knappe aanval over links waarna Antonio via een carambole effect wist 

te scoren 2-0.Even later brak Antonio weer door maar werd gevloerd en scheidsrechter de Heer Goebert wees 

naar de stip , Vabian ontfermde zich over de bal en scoorde hoog in de touwen 3-0.Na rust wisten we nog 

eenmaal te scoren Antonio schoot op doel en via de keeper werd het 4-0 wat tevens de eindstand werd.  

Jongens Bedankt  

 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

IVV Rode Draken – MiniRacers 2 

Geen kans tegen de rode draken... Afgelopen zaterdag speelden de Mini Racers 2 tegen IVV De rode draken en 

verloren helaas met 10-5. Dat betekent weer hard trainen komende woensdag.  

 

    

RCZ Zo- WSV Zo 

Over deze wedstrijd kan ik heel kort zijn dit was onze slechtste wedstrijd tot nu toe ,voor rust een zeer goed 

fluitende scheidsrechter ,maar helaas na rust een zeer eenzijdig fluitende scheidsrechter, ik heb de overtreding 

van Merijn niet gezien dus daar mag ik niet over oordelen ,maar de rode kaart van Oda was schandalig hij had al 

de gehele wedstrijd de schoppen te verduren gehad zonder dat de leidsman daar tegen optrad ,en toen een 

moment waarop een speler van wsv kermend neer ging en onder zijn arm door keek wat de scheidsrechter deed 

,deze man trok tot ieders verbazing rood en de speler had ineens geen pijn meer een vreemde gang van zaken 

waar een rapporteur nog content mee was ook ,ik noem dat op persoonlijke titel iemand een kaart aansmeren 

met dat kermend neer gaan ,misschien kan een scheidsrechter beter eerst de verzorging van een speler 

afwachten en dan pas beoordelen welke kaart zou ik geven ,waarvan akte. Een compliment mag ik toch wel 

geven aan onze keeper die ons voor een grote afgang heeft behoed. 

Jongens Bedankt  

 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  



 

11 

 

 

RZC 10-2 – Beemster 10-1 & ontwikkelingen in de competitie  

25 november 2017. Vandaag speelt 10-2 thuis tegen de jongens van Beemster 10-1.   

Het is een koude ochtend, maar lijkt wel droog te blijven. Een korte warming up en om 10.15 is het startsignaal. 

Thyno scoort al vrij snel na een mooie voorzet van Fynn. De jongens gaan er gelijk goed tegenaan en spelen 

goed over. Yero schiet de bal maar een keer van een afstand en deze beland prachtig in het doel. Daarna schiet 

Vigo op doel, maar wordt gehouden, maar in de rebound weet Fynn alsnog het doel te vinden, 3-0. Milo scoort de 

4-0 en met deze stand gaan ze de rust in. 

Na de rust gaat het op dezelfde manier verder. Er wordt goed overgespeeld en ook keeper Steijn gaat steeds 

meer meedoen als laatste man en speelt de bal snel weer door naar de andere zijkant, zodat de snelheid in het 

spel blijft. Mooie passes langs de zijkant, maar ook door het middel, de mannen weten goed een vrije man te 

vinden. Vigo schiet op doel, maar de bal raakt de lat. In de rebound weet Thyno de bal binnen het doel te krijgen 

en wordt het 5-0. Daarna weer aan prachtig schot van afstand, deze keer van Milo een wordt het 6-0. Thyno 

maakt daarna de 7-0. Na een overtreding krijgt RCZ een penalty en mag Keeper Steijn deze nemen.  Die was 

waarschijnlijk nog een beetje stijf van de kou en schoot de bal over, helaas. Daarna weten Thyno en Vigo nog de 

8 en 9-0 te maken en wordt er afgefloten. Goed teamwerk van Kyano, Yero, Milo, Kaya, Steijn, Vigo, Fynn & 

Thyno heeft tot dit mooie resultaat geleid en tot een verhoging van het doelsaldo.  

Na de wedstrijd worden de traditionele penalty’s genomen. Steijn zat er goed is en hield de ene penalty na de 

andere. Mooie duikacties en snelle reacties. Hij kreeg zo de smaak te pakken, dat hij zelfs alle penalty’s wist te 

houden!  

In de 10-2 app kwam al snel het bericht dat de nummer 1 van de competitie, EVC 10-1,  vandaag gelijk had 

gespeeld! Dat betekent dat RCZ nu hetzelfde aantal punten heeft en met een doelsaldo van +55 net vier 

doelpunten meer heeft dan EVC Op dit moment staan de mannen dus op de 1e plek en worden de komende 

twee weken belangrijk om zowel te winnen als aan het doelsaldo te werken….spannend hoor….. 

 

 

RCZ 4 – DCG RKsv 8  

Subtitel: De wedstrijd van de gemiste kansen. 

Jawel beste lezers en lezeressen, het is weer zondag ochtend 26 november 2017 als het wekkertje alweer vroeg 

gaat ( voor de zondag dan) want om tien uur staat er weer een nieuwe wedstrijd op het programma. Deze keer is 

uit Amsterdam DCG RKsv 8 ( Door Combinatie Groot  Rooms Katholieke sport vereniging) de tegenstander. Een 

tegenstander waar de Gladiatoren van RCZ 4 voor het eerst in hun voetbal carrière tegen zullen spelen. Na het 

opstaan, het kopje koffie om wakker te worden en een ontbijtje voor de energie is het tijd om op het stalen ros te 

stappen en de rit door het altijd pittoreske Zaandam te ondernemen op weg naar het Jagersveld. Aldaar 

aangekomen werd het stalen ros bij zijn soortgenoten achtergelaten en de reis verder naar het B-veld al lopend 

voortgezet. De mannen van Racing Club Zaandam ( de club waar alles kan) vier waren reeds begonnen aan hun 

warming up (lees: in een kluitje staan en de laatste roddels door te nemen). Doordat de vaste scheidsrechter dhr. 

K. Koning nog geblesseerd was, beterschap, was Mike ingehuurd als inval Sinterklaas. Zonder Mijter en staf 
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maar wel in een felgeel shirt en de fluit in zijn hand betrad / schreed Mike het B-veld op weg naar de middenstip 

om aldaar het welbekende ritueel van muntje opgooien en de winnaar mag dan kiezen of hij aftrapt of van 

speelhelft wijzigt, dit ritueel is ook bekend onder de naam “de Toss”. Dit is overigens ook de naam van een rivier 

in Zwitserland, deze rivier, geschreven Töss, heeft een lengte van 58 km en een afwateringsgebied van 442 km2 

groot. Na het eerste fluitsignaal van Scheidsrechter Mike werd de aftrap genomen en begon het aftasten van de 

tegenstander. Al gauw bleek dat RCZ 4 wel een maatje sterker was dan DCG RKsv. Dit resulteerde in een flink 

aantal kansen, alleen al de eerste helft ben ik gestopt met tellen bij 15. Dat waren niet de doelpunten maar de 

gemiste hele en halve kansen. Uiteindelijk werd er een scoringpercentage van circa 20% gehaald. De rekenaars 

onder u hebben natuurlijk al uitgerekend dat de eerste helft werd afgesloten met een 3-0 voorsprong, zichtbaar op 

het altijd nog denkbeeldige elektronische scoreboard. Hoe kwamen deze doelpunten dan tot stand? Dat zal ik u 

vertellen. Het allereerste doelpunt komt op naam van Branislav, één van de Daltons broeders uit Zuid-Oost 

europa, niet te vergissen met de Balkan. Het Balkanschiereiland is het grootste en oostelijke schiereiland van 

Europa. Het wordt omgeven door de Adriatische, Zwarte, Ionische en Egeïsche Zee, kortom gelegen in 

het Middellandse Zeegebied. De noordgrens wordt gevormd door drie rivieren, de Sava, de Donau en de Kupa. 

Het schiereiland wordt gekenmerkt door zijn vele bergketens. 

Op dit schiereiland liggen: 

 Griekenland 90% (alleen het vasteland) 

 Albanië 100% 

 Bulgarije 100% 

 Bosnië en Herzegovina 100% 

 Italië 0,5% (het oostelijkste stukje van het noorden van het land) 

 Kroatië 49% (het bergachtige gebied ten zuiden van de Sava, o.a. Istrië en Dalmatië) 

 Macedonië 100% 

 Montenegro 100% 

 Roemenië 9% (slechts de Donaudelta en nabije omgeving van de Zwarte Zee) 

 Servië 73% (noordelijke autonome provincie Vojvodina ligt geografisch niet op de Balkan) 

 Slovenië 40% (in lijn kust naar Ljubljana en dan de Sava volgen) 

 Turkije 5% (het Europese gedeelte) 

 Kosovo 100% 

Zo dat weten we ook weer. Het doelpunt van Branislav was een schitterend vlammend afstand schot waarvan de 

( zeer goede) keeper van DCG RKsv na afloop zei, ik heb deze bal alleen maar gehoord. Het tweede doelpunt 

kwam op naam van Rob. Over dit doelpunt verschilde de mening. De officiële lezing is dat Rob de bal knap via 

Kalebas kreeg aangespeeld, de keeper omspeelde en de bal in het lege doel schoof. Boze tongen beweren 

echter dat er tegen hem werd aan geschoten toen hij zijn rug naar de bal draaide en een tweede roddel is dat er 

een polletje lag. Wel wat vreemd op een kunstgrasveld. Maar ja er is niets voor niets een welbekend oud Zaans 

spreekwoord dat zegt: Waar rook is, is vuur. De 3-0 komt ook op naam van Rob. Dit keer wist hij listig de 

buitenspel val te omzeilen en omdat iedereen dacht dat de scheidsrechter zou fluiten (wat hij dus niet deed) stond 

iedereen stil behalve Rob die er op topsnelheid vandoor ging en de bal in het verlaten doel achterliet. Ruststand 

3-0  voor de Gladiatoren van RCZ 4. Opnieuw werden we verwend in de rust met een heerlijk bekertje thee. 

Hoogstpersoonlijk door Gré gezet en ingeschonken. Dan de tweede helft. Blijkbaar hadden de mannen van DCG 

RKsv een oppepper gekregen in de rust want ze kwamen een stuk feller uit de startblokken in de tweede helft dan 

de Racers. Diverse duels op het middenveld gingen verloren en een verdwaald afstand schot werd Jordy teveel 

en moest hij capituleren en de bal uit het net vissen. Tussenstand op het denkbeeldige elektronische scoreboard 

3-1. Dit maakte de Racers wel weer wat wakkerder en alerter. Rob mocht zijn hattrick van deze ochtend toch 

volmaken. Uit een uitstekende splijtende pass van Jeroen kwam hij alleen voor de keeper, nog wel gehinderd 

door een tegenstander wist Rob de bal toch tegen het net te krijgen en zo de 4-1 op het denkbeeldige 

elektronische scoreboard te zetten. De score had nog wel een stuk hoger kunnen uitvallen als Kalebas wat meer 

geluk had gehad vandaag. Ondanks zijn fenomenale inzet wist de keeper van DCG RKsv elke keer ( zo’n 5x) wel 

een been of hand te hebben die de inzetten van Kalebas deden keren. Kalebas werd er moedeloos van. 
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Desondanks zagen de veelvuldig aanwezige toeschouwers een vermakelijke wedstrijd. En daar gaat het om. En 

natuurlijk dat de punten bij RCZ 4 blijven. Volgens het zeer goed lopende klokje van scheidsrechter Mike was het 

tijd voor het begin van de derde helft en dus floot hij af voor het einde van de tweede helft.  

Wist u dat u a.s. zondag de Gladiatoren kunt aanschouwen in de wedstrijd Assendelft 6 – RCZ 4  

Wist u dat Ruud het een hele tweede helft volhield 

Wist u dat Jeroen droomt ( lees: heeft een nachtmerrie)van een kerst diner samen met Ruud 

Wist u dat het nog lang gezellig was in de kantine van RCZ 

Wist u dat ik nu niets meer weet. 

De Knoet. 

 

Verslag RCZ jo11-1 – Purmerend jo11-2 

De jo11-1-side had zich op het ergste voorbereid, want de weersvoorspellingen waren niet best voor 

zaterdagochtend. Paraplu’s, mutsen, dik gevoerde stappers, kilometerslange sjaals en de dikste winterjassen 

waren uit de kast getrokken om de Racers ondanks het barre weer dat in aantocht was, toch te kunnen 

aanmoedigen. Maar wat bleek? Het viel allemaal reuze mee. Er kwam tijdens de wedstrijd zelfs geregeld een 

moedig zonnetje tevoorschijn. 

Uw verslaggever moest de eerste vijf minuten van de wedstrijd noodgedwongen missen, aangezien eerst 

noodzakelijke cateringwerkzaamheden in de kantine afgerond dienden te worden. De jo11-1 is echter zo 

ingespeeld op de aanwezigheid van hun verslaggever, dat ze het die eerste vijf minuten rustig aan hadden 

gedaan. Alleen Ryan had in het begin van de wedstrijd een goede kans, maar de bal deed op het moment 

suprême niet wat Ryan wilde. 

Het notitieblokje en de pen waren nog maar amper tevoorschijn of Fons zorgde meteen voor de 1-0 voorsprong. 

Het leek zelfs of Fons vlak voordat hij scoorde, nog even in de rondte keek of de verslaggever zich geïnstalleerd 

had, maar of dat écht zo was…? De voorsprong was in ieder geval een feit. Purmerend zet aan op jacht naar de 

gelijkmaker, het wordt bij een hoekschop voor de Purmerenders nog even spannend voor Tobias’ doel, maar het 

loopt goed af voor de Racers. 

Er wordt aardig over en weer gevoetbald. David heeft, na een rush langs de zijlijn van Joris, een schot op de 

Purmerendse keeper en kort daarop geeft Max met een mooie beweging de bal voor op Joris, wiens schot eindigt 

op de paal. Purmerend laat zich ook gelden en wordt geregeld gevaarlijk in de zestien. Als de Racers achterin 

een moment van onachtzaamheid hebben, kan het zo maar gebeuren dat er drie Purmerenders vrij voor het doel 

van Tobias opduiken, gelukkig gaat het schot naast. 

Er is achterin werk aan de winkel voor de Racers, want Purmerend wil toch echt de gelijkmaker scoren. Boyd 

heeft het druk en ruimt geregeld op z’n Engels op, oftewel: de aanval van de verdediging verstoren door de bal 

ongenadig hard het stadion uit te schieten. Dat daarbij bijna begeleider Eddy ondersteboven wordt geschoten is 

een klein detail. De angel was in ieder geval uit de Purmerendse aanval gehaald. 

Het lijkt er even op dat de Racers vlak voor rust de voorsprong weten te vergroten. Sem stoomt ongenaakbaar op 

langs de zijlijn, de bal belandt bij Fons die knap de uitkomende keeper passeert, maar de bal wordt door een 

verdediger van de lijn gehaald. Even later wordt een schot van Max nog maar net door de goed spelende keeper 

van Purmerend uit z’n doel gehouden. 

Na de thee is er al snel een uitbraak van Purmerend. Tobias komt goed z’n doel uit, waardoor het lastiger 

schieten is voor de Purmerse spits, Fons weet uiteindelijk de bal weg te koppen. Even later onderschept Max aan 

de andere kant van het veld een ingooi van de tegenstander, Max heeft een machtige rush richting het doel, geeft 

af op Ryan, die beheerst de 2-0 binnen schiet. 

Dat geeft de Racers vleugels (ja Jordy, daar is echt niet altijd RedBull voor nodig) en de ene aanval volgt op de 

andere. Fons poort een tegenstander, maar zijn afstandsschot wordt door de keeper met de vingertoppen naast 

getikt. Er komt een hoekschop voor de Racers, de bal belandt bij Joris, helaas gaat zijn schot naast. Bij een 

andere aanval van RCZ schiet ook Max naast. Het zal de druk van het moment wel zijn. Boyd speelt van achteren 

Fons aan, die een voorzet op Max geeft, het schot van Max gaat op een haar na naast, wat een luidkeels 

OOOOOWWWWW!!! langs de zijlijn tot gevolg heeft. 
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Purmerend legt zich niet bij een nederlaag neer en blijft aanvallen. Bij een overname van Purmerend roept Tobias 

professioneel “omschakelen!” naar z’n teamgenoten. De Purmerenders worden echter goed kort gehouden, Sem 

jaagt ze op als ze aan de bal zijn, Kick blijft dicht op z’n man zitten en houdt het overzicht en Fons kopt maar 

weer eens een Purmerse hoekschop weg.  

Dan valt het doelpunt toch, maar wel voor de Racers. Fons krijgt op de uittrap van de Purmerendse keeper de bal 

zo in de voeten en weet daar wel raad mee. Met een prachtig afstandsschot zorgt hij voor de 3-0. Niet veel later 

wordt het ook nog 4-0 door uiteindelijk Fons. Dat laatste doelpunt was het prototype van een teamdoelpunt. Na 

een lange aanval met een schot tegen de paal, op de keeper, geblokt door een verdediger, waar vrijwel het hele 

team aan meedeed, was het dus Fons die het afmaakte. 

In de slotfase moest Tobias nog even aan de bak, maar met een paar goede acties wist hij de nul voor 

Purmerend op het scorebord te houden. Eindstand 4-0. Geen spectaculaire wedstrijd, maar het kan niet elke 

week feest zijn en lelijke punten tellen ook.  

Mijn complimenten voor de scheids, want die leidde uiterst rustig de wedstrijd. En zodra er een gewonde op het 

veld lag, ontfermde hij zich meteen met oprechte bezorgdheid over de geblesseerde speler. Of die nou van 

Purmerend of van RCZ was, er was meteen persoonlijke aandacht. Hulde! 

Aanstaande zaterdag moeten de mannen om half 9 (!) aantreden in en tegen Purmerland. Het is de laatste 

wedstrijd van de competitie voor de winterstop en een najaarskampioenschap gloort aan de horizon… Hopelijk 

zijn de weergoden de Racers dan net zo gunstig gestemd als afgelopen zaterdag, want het was de hele wedstrijd 

droog. Tot de laatste penalty genomen was. Toen kwam het in een mum van tijd met bakken uit de lucht, maar 

zaten de Racers en de jo11-1-side net op tijd binnen. 

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 

 

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

https://www.sponsorkliks.com/
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