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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. 06-22437663 
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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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  

26 nov 8.30 KFC JO8-3 RCZ JO8-1 2 - 9 
 

26 nov 8.30 WSV 30 JO9-4 RCZ JO9-4 0 - 1 
 

26 nov 8.45 RCZ JO8-2 Wherevogels De JO8-3 3 - 1 
 

26 nov 8.45 RCZ JO9-3 Purmerland JO9-3 10 - 0 
 

26 nov 8.45 SDOB Vuurdraken RCZ JO6/7 Mini Racers - 
 

26 nov 9.00 Wieringermeer JO11-1 RCZ JO11-1 1 - 2 
 

26 nov 9.15 Purmerland JO11-3 RCZ JO11-3 9 - 1 
 

26 nov 10.00 Purmersteijn JO13-4 RCZ JO13-1 0 - 7 
 

26 nov 10.00 Zaanlandia JO9-3 RCZ JO9-2 2 - 3 
 

26 nov 10.15 Zaanlandia JO13-4 RCZ JO13-2 5 - 0 
 

26 nov 10.15 Zaanlandia JO10-2 RCZ JO10-1 4 - 5 
 

26 nov 10.30 RCZ MO13-1 Hercules Zaandam sc MO13-2 4 - 0 
 

26 nov 10.30 RCZ JO12-1 Woudia JO12-1 3 - 0 
 

26 nov 10.30 RCZ JO15-1 Hercules Zaandam sc JO15-2 3 - 1 
 

26 nov 10.30 RCZ MO11-2 RCZ MO11-1 0 - 5 
 

26 nov 12.00 RKAVIC 45+1 RCZ 45+1 5 - 1 
 

26 nov 12.00 SDOB JO17-1 RCZ JO17-1 7 - 0 
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Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

3 dec 8.45 RCZ JO13-3 Saenden JO13-1 

3 dec 8.45 RCZ JO11-1 Westfriezen JO11-2 

3 dec 8.45 RCZ JO9-3 Purmersteijn JO9-5 

3 dec 8.45 RCZ JO8-2 Purmerland JO8-1 

3 dec 8.45 RCZ MO11-2 DEM MO11-1 

3 dec 10.30 RCZ JO15-1 JOS/W'graafsmeer JO15-1 

3 dec 10.30 RCZ JO12-1 Always Forward JO12-2 

3 dec 10.30 RCZ JO9-1 Buiksloot JO9-2 

3 dec 10.30 RCZ MO13-1 KFC MO13-1 

3 dec 12.00 RCZ 45+1 Overbos 45+1 

3 dec 12.00 RCZ JO19-1 TOG JO19-1 

26 nov 12.00 RCZ JO11-2 IJburg AFC JO11-3 19 - 0 
 

26 nov 12.00 RCZ JO10-2 KSV JO10-3 11 - 1 
 

26 nov 13.00 Bloemendaal 35+1 RCZ 35+1 0 - 4  

 

26 nov 13.15 Sporting Krommenie JO15-4 RCZ JO15-2 1 - 1 
 

26 nov 13.45 Fortuna Wormerv. JO13-6 RCZ JO13-3 11 - 2 
 

26 nov 14.30 RCZ 1 TOB 1 0 - 11 
 

26 nov 14.30 Volendam (rkav) 7 RCZ 2 1 - 3 
 

26 nov 14.45 FC Uitgeest JO14-2 RCZ JO14-1 5 - 0 
 

26 nov 15.45 ZCFC JO19-2 RCZ JO19-1 5 - 3 
 

26 nov 16.30 TABA 35+1 RCZ 35+2 1 - 1 
 

27 nov 10.00 RCZ 4 (zon) IVV 4 (zon) 3 - 2 
 

27 nov 11.00 RCZ 2 (zon) Kadoelen sv 2 (zon) 5 - 0 
 

27 nov 12.00 RCZ 3 (zon) SDOB 2 (zon) 2 - 2 
 

27 nov 14.00 RCZ 1 (zon) IVV 1 (zon) 0 - 3 
 

27 nov 14.00 RCZ VR1 (zon) Zaandijk VR1 (zon) 2 - 2 
 

27 nov 14.00 RCZ 5 (zon) Saenden 3 (zon) 1 - 9  

 

http://www.rcz.nu/113/6177/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit 

3 dec 12.00 RCZ JO11-2 ZOB JO11-3 

3 dec 12.00 RCZ JO10-1 Koedijk JO10-1 

3 dec 14.00 RCZ 35+1 United/DAVO 35+1 

3 dec 14.00 RCZ 2 Jong Holland 4 

3 dec 14.00 RCZ 35+2 Wartburgia 35+1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma aanstaande UIT-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

3 dec 8.30 WSV 30 JO11-2 RCZ JO11-3 

3 dec 8.30 SVA JO9-7 RCZ JO9-4 

3 dec 8.45 Wherevogels De JO9-2 RCZ JO9-2 

3 dec 8.45 Foresters de JO8-3 RCZ JO8-1 

3 dec 9.00 Volendam (rkav) MO11-2 RCZ MO11-1 

3 dec 10.00 Westzaan JO15-2 RCZ JO15-2 

3 dec 10.00 Kwadijk JO13-1 RCZ JO13-2 

3 dec 11.00 RKEDO JO10-2 RCZ JO10-2 

3 dec 11.15 SDW JO13-1 RCZ JO13-1 

3 dec 11.30 DWS JO17-3 RCZ JO17-1 

3 dec 14.30 Vlug en Vaardig 1 RCZ 1 

4 dec 10.00 OFC 2 (zon) RCZ 3 (zon) 

4 dec 10.00 Purmersteijn 8 (zon) RCZ 4 (zon) 

4 dec 12.00 IVV VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 

4 dec 14.00 Germaan/De Eland asv 1 (zon) RCZ 1 (zon) 

4 dec 14.30 WV-HEDW 13 (zon) RCZ 5 (zon) 

4 dec 16.00 CTO 70 4 (zon) RCZ 2 (zon) 
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KANTINEDIENST DONDERDAG 1 DECEMBER 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-20.00  : Gré 
20.00-Einde  : Gre & Ada 
KANTINEDIENST ZATERDAG 3 DECEMBER 
08.00-13.00  : Gré 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1(Maureen Riley) + Ouder 
MO12-1(Inge, moeder van Luca) 
09.30-12.00  : Ouder JO10-1(Petra Lelieveld) + Ouder 
JO11-2(Dhr. Dogan) 
10.30-13.00  : Ouder JO8-2(Dhr. Chabouni)) + Ouder 
JO9-3 + Ouder 11-1(Eddy Karten) 
12.00-14.30  : ouder MO13-1(ouder van Nalani) 
13.00-Einde  : Mary & Sabrina 

14.00-16.30  : Ouder JO19-1 
16.00-18.30  : Speler RCZ Veteranen 2 
 KANTINEDIENST ZONDAG  4 DECEMBER 
 GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

    Update 28 November 2016: 

Op 8 December 2016  vindt de trekking van de 

Grote clubactie plaats. 

De hoofdprijs is €100,000,00 , de trekkingsuitslag 

wordt gepubliceerd op de website van de Grote 

clubactie, alle deelnemers veel succes!!! 

 

Er is heel goed nieuws wij hebben ons doel zeker gehaald er zijn 2122 loten 

verkocht, daar zijn wij erg trots op . 

Dat zijn 283 loten meer dan 2015, moet je nagaan als iedereen aan de lotenverkoop had 

meegedaan. 

En zoals jullie weten komt een deel van die opbrengst terug bij de verkopers die vanaf 10 loten of 

meer verkocht hebben zie hieronder.. 
Alle individuele lotenverkopers die 10 loten of meer verkopen kunnen zakgeld verdienen : 

Aantal loten verkocht Zakgeld dat verdiend kan worden 

10 € 2,50 
20 € 5,00 

30 € 7,50 
40 €10,00  

50 €12,50         

Hieronder een overzicht van de prijswinnaars: 
Teamprijzen: 
 • R.C.Z. MO 13-1 heeft als team de meeste loten verkocht,298 loten en gaan met het hele 
team een avondje bowlen. 

Individuele prijzen 
1e prijs: Tara Steding 129 loten ,                      waardebon € 25,00 

2e prijs:  Fleur v Duin en Kris Heck 63 loten   waardebon € 17,50 
3e prijs: Mikai Delvers  51 loten                      waardebon € 10.00 
Voor het zakgeld , teamprijs en de individuele prijzen ontvangen jullie nog een mail binnen 2 weken 

wanneer alles uitgereikt wordt. 
Iedereen bedankt voor het kopen en verkopen van de loten van de Grote Clubactie, met jullie hulp en 
inzet hebben we weer een top prestatie verricht. 

De opbrengst van de Grote Clubactie zal geheel ten goede komen voor de jeugdafdeling van R.C.Z.  
 

Bedankt allemaal , Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.   
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45e RCZ SYLVESTERLOOP: 

 ZATERDAG 24 DECEMBER 
Zaterdag 24 december a.s. staat de 45e Sylvesterloop op het 
programma. Deze trimloop over 18,0 : 7,6 en 4,4 kilometer 
wordt door veel trimmers gezien als een goede generale voor 
de halve marathon van Egmond die enkele weken later plaats 
vindt. 
De inschrijving voor alle 3 de afstanden is vanaf 09.00 uur 
mogelijk in de kantine van RCZ. De starttijden zijn als volgt: 
 

18 kilometer: 10.30 uur 
7,6 kilometer: 10.40 uur 
4,4 kilometer: 10.50 uur 
 
De inschrijfgelden voor deze afstanden bedragen resp.  € 8,00, € 6,50 en € 5 ,- inclusief herinnering(de bekende 
medaille). Zonder herinnering betaalt men € 2,00 minder. 
Gezien de te verwachte drukte is het raadzaam om tijdig in te schrijven.  
Wij hopen dat we weer vele RCZ-ers aan de start mogen zien. Daarnaast hebben we altijd weer een hele grote 
groep vrijwilligers die de trimmers van start tot finish begeleiden. Zonder de steun van deze mensen is het 
onmogelijk om een evenement als deze te kunnen organiseren, daarom vanaf deze plaats alvast iedereen weer 
hartelijk dank. 

 
Voor alle duidelijkheid hebben we onderstaand een  (voorlopig) overzicht gemaakt met namen en 
tijdstip wanneer een ieder aanwezig dient te zijn. Houdt hier rekening mee zodat alles op rolletjes kan 

verlopen.  
Aanwezig om 08.45 uur:  
C. Leering, B. Elzenga,  H. Sieraad, A. van der Wardt, C. Koster, K. Dallinga,  B. Visser, S. Koster(???),  
D. Punt, L. Poppes, G. v/d Stadt, J. Korver, F. Hoogmoed 
Aanwezig om 09.00 uur: 
G. de Koning, M. de Koning, D. van der Meer, H. Ketema, Marco Elzenga(???), A. Smit  
Aanwezig om 09.30 uur: 
E. Reitmaier(???), M. de Graaf,, A. de Graaf, H. Elzenga, B. Lindeman, J. Laan,  P. Mandjes, J. Visser, B. Koene, 
H. Stengs, C. Gruijs , P. Looijer, R. Rep, G. Ofman,  K. Visser,  R. Steding, V. Braan, C. Meijn, Michel Elzenga, J. 
Haak,  A. Neelen, F. Witbaard, P. van der Wardt, R. van der Wardt, T. Pas, W. Roubos,  P. de Boer,  A. Manasse, 
G.J. Heck, J. Revers, S. van den Dongen, F. Meijn, C. Meester, F. Degenaars, R. Dekker(???), F. Leuverman, J. 
de Jong, M. Verkuijl 
Aanwezig om 09.45 uur:       .   
 M. Taams, P.Nauta, T. de Boer 

Het kan zijn dan we toch een naam zijn vergeten in dit overzicht. Neem dan even contact op met 

André Punt; 06-20136764. 
Bovendien kunnen we nog enkele mensen gebruiken om te assisteren. Wacht niet af, maar bel André 

direct op. Alvast bedankt. 

 

ZATERDAG 24 DECEMBER: 
KERST-/EINDEJAARSBORREL   

NA AFLOOP SYLVESTERLOOP 
 

Na afloop van de 45e Sylvesterloop op zaterdag 24 
december blijft de kantine open voor alle vrijwilligers 
en alle andere RCZ-ers om gezellig een kerst-
/eindejaarsborrel met elkaar te drinken. Gedurende 
de middag kan men onder het genot van een hapje 
en een drankje gezellig kletsen, kaarten, darten of 
iets dergelijks. 
Zo kunnen we er met z'n allen weer een gezellige 
RCZ dag van maken die voor de meeste van ons  
's morgens al vroeg zal beginnen met de 45e 
Sylvesterloop. Na afloop hiervan is het daarom dan 
ook leuk om met z'n allen nog even gezellig na te 
zitten en ons voor te bereiden op de ongetwijfeld 
“zware” jaarwisseling. Wij rekenen op de komst van 
vele Racers. 

De middag zal na afloop van de Sylvesterloop omstreeks 14.00 uur beginnen. 
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Waar        : In de kantine van RCZ 

Hoe laat   : Om 18.30 uur worden jullie verwacht en het gourmetten    

duurt tot ongeveer 20.30/21.00    

                

Voor wie   : JO-19, JO-17,JO-15 en JO-14.                  

Kosten     : Gourmetten gratis, drinken voor eigen rekening via de 

bar.      

    

 

Wij hopen jullie dus allemaal te zien op Vrijdag 9 December 2016 in het 
clubhuis van RCZ.  

Je kunt je opgeven door een mail te sturen aan 
jeugdevenenementen@rcz.nu t.a.v. Gea van de Stadt 

 
i.v.m de voorbereiding kan het opgeven  tot 6 december 2016. 

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

 

 

 

 

 

Namens de jeugdafdeling van RCZ . 

jeugdevenenementen@rcz.nu
http://www.google.nl/imgres?q=gourmetten&hl=nl&sa=G&biw=1429&bih=634&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3AiaDvo4TEPxfM:&imgrefurl=http://www.zandhegge.nl/nl/nieuws/lekker-gourmetten-of-barbecuen-op-de-camping-1029.html&docid=j83CE5TXYPO4-M&imgurl=http://www.zandhegge.nl/cmslib/www.zandhegge.nl/zandhegge/nieuws/huge/Gourmet.jpg&w=308&h=308&ei=eOjXTsjjN4KeOvjIgccO&zoom=1
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Algemene ledenvergadering  
Op donderdag 15 december vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Leden 
en ouders/verzorgers zijn van harte welkom. Het bestuur neemt jullie mee door 
het afgelopen jaar. Jubilarissen en leden van verdienste worden in het zonnetje 
gezet. De Martinus May bokaal voor clubman/vrouw van het jaar en de Fair Play 
Cup worden uitgereikt. Uiteraard is er ruimte voor vragen tijdens de rondvraag. 
 
Datum:  15 december 2016 
Tijd:  20.30u 
Plaats:  RCZ kantine  
 
 

Agenda  
1. Opening 

2. Beschouwing van de voorzitter 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Notulen ledenvergadering 10 december 2015 
5. Financieel verslag 2015/2016 

6. Wijzigingen bestuursleden 

7. Benoeming kascommissie 

8. Jeugdzaken 

9. Toernooicommissie 

10. Jubilea/leden van verdienste 

11. Martinus May clubman/clubvrouw bokaal 

12. Fair play cup 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 
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. 
 

Bloemendaal 35+1 - RCZ 35+-1 
 
Hedenmiddag gingen wij voor een lange rit via A8/A10/A5/A9 richting het kopje van Bloemendaal te bereiken in 
de vroege middag. Nadat Bloemendaal de reserve shirts  had aangetrokken liet de scheidsrechter om zes 
minuten over een aftrappen. Al in de eerste minuten een paar prachtige aanvallen van RCZ op het vijandelijke 
doel maar niemand van RCZ stond op scherp. Na ongeveer vijftien minuten een knappe aanval, de bal kwam van 
het middenveld  van Patrick op Michael(O) en deze kon rustig de 0-1 binnen tikken. Even later een vrije trap op 
Mark deze haalde meteen uit maar recht in de handen van de keeper. Twee minuten later een afstandsschot van 
Patrick met een boog op het doel af waar ternauwernood  de keeper van Bloemendaal hem corner kon tikken. 
Tien minuten voor rust een knappe bal van Gertjan op Michel en dat betekende 0-2, wat ook de ruststand werd. 
Na een lange tippel bereikte de supporters de kantine om een beetje door te warmen. Na rust liep ik later naar het 
veld, de Dames bleven nog even in de warme kantine, maar bij het veld aangekomen, ze waren al bezig,  zag ik 
nog dat Michael(O) een doelpunt maakte , dus ik pak mijn recorder. Zegt Michel ineens het is 0 -4 hoor ome jan 
,meteen na rust had ik de 0-3 al gemaakt. Maar om een lang verslag te maken kan je ook een kort verslag(je) 
maken want wat werden er een kansen gemist door de aanvallers. Michael(O) .Michael(J) en Michel telkens 
stuitten zij op de keeper door te laconiek te willen passeren , maar de drie punten gingen mee naar Zaandam en 
dat is het belangrijkste. 
Jongens Bedankt. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  

 
 
 

mailto:redactie@rcz.nu
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WSV '30 JO9-4  -   RCZ  JO9-4 
 
Eindelijk was het dan zover, vandaag zouden onze helden kampioen worden. Na de teleurstelling van vorige 
week, toen de tegenstander niet op kwam dagen, waren onze jongens niet te houden. Er moest gevoetbald 
worden. Het deerde hun niet dat het ijskoud was en ontzettend vroeg. Dat er een kampioenschap op het spel 
stond was te merken aan de grote schare supporters die aanwezig waren.  
Tegenstander WSV'30 stond 3e en had vorige week een uitglijder gemaakt. Hierdoor had RCZ genoeg aan 1 
punt om het kampioenschap definitief binnen te halen.  
Met het dauw nog op het veld begonnen beide teams aan de wedstrijd. WSV'30 stond goed georganiseerd en 
speelde wel heel verdedigend. Hierdoor was het voor ons lastig om er doorheen te kome n. Muhammed kwam 
een paar keer goed door op de flank, maar zijn voorzetten strandden vervolgens in de bulk groen -zwarte shirtjes 
voor het doel. Wij wisten in de eerste helft dan geen echte kans te creëren en ook de vele hoekschoppen leverde 
niets op. Omdat ook wij verdedigend, zoals het gehele seizoen al, goed stonden gingen wij de rust in met een 0 -0 
stand. In de rust de jongens voor het eerst streng moeten toespreken. Niet omdat ze slecht speelden, want dat 
was gewoon niet zo. Wel omdat er niet goed geluisterd werd. Na de donderspeech toch weer positief afsluiten en 
vol goede moed het veld op voor de 2e helft. We gaven niets weg en aangezien 1 punt genoeg was, was er niets 
aan de hand. Beide teams hadden last van het gladde veld, de bal was moeilijk onder controle te krijgen. 
Daarnaast leverde het veld ook een aantal botsingen op, omdat je nu eenmaal wat verder weg glijdt. Delano heeft 
dit seizoen de pechprijs al binnen, bij elke wedstrijd was hij wel de pineut bij een botsing. Ook Muhammed had 
het zwaar te verduren. De 2e helft verliep precies zoals de 1e. Beide coaches hadden hun team opdracht 
gegeven om zoveel mogelijk te proberen te schieten van afstand. Maar omdat beide teams goed bleven 
verdedigen kwam het er gewoon niet van. Het duel speelde zich vooral af op het middenveld, waar Mohaned zijn 
beste wedstrijd speelde. Hidde, Wouter en Bas onderschepten heel veel, maar wisten Arda en Muhammed  niet 
in stelling te brengen. Hier ligt voor RCZ de mogelijkheid om te verbeteren, we moeten echt meer gebruik ma ken 
van de zijkanten. Ook de 2e helft geen 1 kans kunnen tellen, Justin kreeg ook amper wat te doen. Ook de keeper 
van WSV'30 had geen drukke ochtend. Met nog weinig tijd over op de klok kreeg deze keeper de bal in bezit een 
stuk van en naast zijn doel. Zijn uittrap belandde in de voeten van Muhammed, die niet nadacht en de bal weer 
terug richting doel schoot. Alhoewel de keeper op tijd terug leek was de stuiter hem te machtig en verdween de 
bal in het doel ! Daar was de bevrijdende goal die ons het kampioenschap ging opleveren. Mooi om de vreugde te 
zien binnen en buiten het veld. Geen kans gekregen en toch scoren, Italianen zouden er trots op zijn. Geheel in 
die Italiaanse gedachte wisselde de coach een aanvaller en Mikai kreeg de opdracht om Delano en Sve n achterin 
te ondersteunen, als  dat al nodig was nog een slot op de deur. Het duurde niet lang totdat de scheidsrechter op 
zijn fluit blies. KAMPIOEN ! 
 
Jongens, wij zijn ontzettend trots op jullie allemaal ! Over 2 weken maken wij er een mooi kampioensfeest van en 
ik zorg voor een goede tegenstander om tegen te spelen. Even Barcelona of Real Madrid bellen.  
 
Matthijs 
 
 

Wieringermeer JO11-1 – RCZ JO11-1 
 
Het was afgelopen zaterdag ontzettend vroeg, ontzettend koud en gevoelsmatig ontzettend ver. De mannen van 
de JO11-1 werden reeds om 9 uur des ochtends voor de aftrap verwacht in het lieflijke Slootdorp, waar de 
voetballers nog echt uit de klei getrokken worden. Negen uur spelen betekent half 9 het veld op, betekent kwart 
over 8 verzamelen, betekent half 8 de deur uit. Op een zaterdag. 
 
Voor sommige van de hardcore JO11-1 fans, was het een grotere opgave om onder de dekens vandaan te 
komen dan anderen. Het zal wel met de avond ervoor te maken hebben gehad, tijdens het Veteranenvoetbal 
dacht menig vader hetzelfde talent als hun zoon te hebben. Al spelende kregen ze steeds meer respect voor hun 
kroost. Gelukkig was de derde helft niet zo ingewikkeld. 
 
Maar goed, Slootdorp dus. Door de dichte mist was het nog spannend of de juiste afslag gevonden zou worden, 
want als je niet op tijd remde, kon het zo maar gebeuren dat je je, als de mist optrok, op de Afsluitdijk bevond . 
Gelukkig lette iedereen goed op en stonden alle spelers paraat. 
 
Op een heerlijk ouderwets echt grasveld, dat ook nog eens licht bevroren en met rijp bedekt was, werd aan de 
wedstrijd begonnen. RCZ ging als een speer uit de startblokken. Wieringermeer stond één plaats boven de 
Racers en de gestage klim naar boven moest worden voortgezet. 
 
Door het bevroren veld leek het wel of er telkens een kudde galopperende paarden voorbijkwam, maar het waren 
toch echt twaalf achter een bal aan dravende jongetjes. De eerste kans van de wedstrijd is voor Wieringermeer, 
het schot gaat gelukkig over. Vlak daarna maakt Kerim de openingstreffer. Angelo zet een aanval op en via een 
tegenstander komt de bal voor de voeten van Kerim en ja, dat is nou net degene die je in de 16 zo’n kans niet 
moet geven, 0-1. 
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De Racers weten elkaar haarfijn te vinden, de passing, het afspelen, elkaar de diepte in sturen, het wordt 
allemaal beheerst deze ochtend. Zo ook bij een mooie aanval van Sem (de terechte “man of the match”), Max en 
Kerim. Max speelt onbaatzuchtig de bal af op de meegekomen Kerim en dat terwijl Max in een positie stond dat 
hij het zelf ook had kunnen proberen. Kerim’s schot wordt geblokt, de bal wordt uitverdedigd voor de voeten van 
Fons en zijn schot van afstand mist maar net het doel. Het zag er gelikt uit. 
 
Even later geeft Max een prachtige op maat gemaakte voorzet aan Kerim die in de 16 staat, Kerim neemt 
geweldig aan, maar het daaruit volgende schot gaat over. RCZ gaat door, van Vossen, ehhh Max zorgt er met 
een crosspass voor dat de bal bij Joris belandt, die haalt goed uit en de keeper weet de bal maar net uit z’n doel 
te houden.  
 
RCZ blijft druk zetten en zijn duidelijk de betere deze helft. Alweer een keurige aanval met goed overspelen wordt 
door de Wieringers tot hoekschop weggewerkt. De door Sem genomen hoekschop leidt tot heerlijk ouderwets 
flipperbakvoetbal vlak voor het doel, compleet met kansen. U moet zich voorstellen: tien voetballertjes die een 
kluwen vormen drie meter voor het doel, waaruit je af en toe een bal ziet opspringen. Zeer vermakelijk. 
 
Natuurlijk probeert Wieringermeer het wel, maar ze stuiten op Jasper, Boyd en Kick. En keeper Thomas 
natuurlijk. Zie daar maar eens doorheen te komen. En dan is het tijd om, zoals een Wieringer opa tegen zijn 
kleinzoon zei: “het puntje te krijten”. Nee, het heeft niets met voetbal te maken, des te meer met biljarten, maar 
uw reporter vond het een briljante term. 
 
In de rust maken de meegereisde RCZ-fans dankbaar gebruik van de warme kantine. Verkleumde handen 
worden weldadig om bekers koffie en thee gevouwen. Het duurt even voor iedereen weer op temperatuur is. En 
omdat de mannen van de JO11-1 op een veld spelen dat uit het zicht van de kantine is, kon het zo maar 
gebeuren dat het voltallige publiek de gelijkmaker miste. 
 
De RCZ-fans werden er door de biljartopa vriendelijk op geattendeerd dat de stand gelijk getrokken was. Wat 
weer niet iedereen mee had gekregen, waardoor enkele van de fans een stuk meer ontspannen de wedstrijd 
stond te volgen dan anderen. De gelijkmaker was binnen 30 seconden na de aftrap al een feit, de Wieringers 
konden zo door lopen richting doel en via de binnenkant paal lag de bal in het net.  
 
Dat gaf Wieringermeer moed. Gretig wordt er aangevallen met een schot op de lat en een schot net naast  tot 
gevolg. De Wieringers zijn fel uit de kleedkam er gekomen, wat leidt tot een fittie tussen Kerim (die anders altijd 
zeer beheerst is) en een tegenstander. Zelfs Oda staat zich langs de lijn op te winden. Wat toch wel zeer 
opmerkelijk genoemd mag worden. 
 
Maar de Racers herpakken zich. Kerim laat van zich spreken via een knalhard diagonaal schot dat rakelings 
naast gaat. Kick en Kerim hebben een mooie tikkie-takkie-aanval, Kick’s schot gaat helaas naast. Kerim, Kick en 
Fons weten elkaar moeiteloos te vinden, maar ook het daaruit resulterende schot gaat maar net naast. 
 
Dan valt gelukkig het tweede doelpunt voor RCZ. Een echt Ibrahimovic-tegen-Feijenoord-doelpunt. Jasper plukt 
op het middenveld de bal uit de lucht, passt naar voren op Fons, die gelijk doorspeelt op Kerim. Kerim’s schot 
belandt via de keeper in het doel, 1-2. Wat een opluchting, de voorsprong is er weer.  
 
Wieringermeer jaagt op de gelijkmaker, waardoor Thomas nog even aan de bak moet en het achterin alle hens 
aan dek is, Jasper haalt op het laatste mom ent het gevaar uit een Wieringer aanval. Aan de andere kant geeft 
Joris een dieptepass op Sem, die meteen doorspeelt op Kerim, maar de keeper weet ternauwernood de bal uit 
z’n doel te houden. Tot op het laatst blijft het spannend, de opluchting is dan ook groot als de zeer sportief 
fluitende scheidsrechter een einde aan de wedstrijd maakt.  
 
Het was weer een genot om naar de mannen van de JO11-1 te kijken, gelukkig werd het vroege opstaan en de 
verre reis beloond met een prachtige overwinning. Natuurlijk ging niet alles perfect, maar veel wel. De mannen 
waren overtuigend beter.  
 
Aanstaande zaterdag 8.45u. thuis tegen Westfriezen, ik zie u daar. 
 
Uw razende reporter  
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