
De Racer – nummer 14 seizoen 2017/2018 05-12-2017 

Website: www.rcz.nu 

De Racer seizoen 2017-2018 

 

 

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
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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 

2 dec 8.30 Purmerland JO11-1 RCZ JO11-1 2 – 1 

2 dec 8.45 RCZ JO11-4 Purmersteijn JO11-3 1 - 13 

2 dec 8.45 RCZ JO9-2 Zaandijk JO9-1 2 - 4 

2 dec 8.45 RCZ JO10-3 SVA JO10-4 5 - 2 

2 dec 8.45 RCZ JO8-1 Purmerend JO8-2 11 - 3 

2 dec 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 OFC Buffels 5 - 7 

2 dec 9.00 HSV MO11-1 RCZ MO11-1 1 - 3 

2 dec 9.00 IVV JO10-4 RCZ JO10-4 9 - 3 

2 dec 9.00 Castricum FC JO9-2 RCZ JO9-1 4 - 5 

2 dec 9.00 Assendelft JO13-3 RCZ JO13-3 2 - 3 

2 dec 9.00 RCZ JO8-2 Jisp JO8-1G 7 - 2 

2 dec 10.15 ZOB MO13-2 RCZ MO13-2 - 

2 dec 10.30 Kwiek 78 JO8-1 RCZ JO8-3 3 - 5 

2 dec 10.30 RCZ JO13-1 EVC JO13-1 2 - 1 

2 dec 10.30 RCZ JO17-1 Westzaan JO17-1 2 - 3 

https://www.rcz.nu/113/11689/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/11456/uitslagen/wedstrijd-details/
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2 dec 10.30 RCZ JO10-2 OSV JO10-2 13 - 0 

2 dec 10.30 RCZ JO10-1 RCZ JO11-2 4 - 3 

2 dec 10.50 ADO '20 MO13-1 RCZ MO13-1 0 - 7 

2 dec 12.00 RCZ JO15-2 Rijp (de) JO15-2 2 - 5 

2 dec 12.00 RCZ JO15-1 IVV JO15-2 4 - 2 

2 dec 14.00 RCZ 1 Westzaan 1 - 

2 dec 14.00 RCZ 45+1 Parkstad SV 45+1 1 - 5 

2 dec 14.00 RCZ 35+2 Amstelveen/Heemraad 35+2 4 - 1 

2 dec 14.30 JOS Watergraafsmeer 35+1 RCZ 35+1 1 - 6 

2 dec 14.30 RAP sv. 9 RCZ 2 13 - 0 

3 dec 10.00 Assendelft 6 (zon) RCZ 4 (zon) 1 - 5 

3 dec 11.30 RCZ 5 (zon) KFC 3 (zon) 3 - 1 

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

3 dec 14.00 Wherevogels De 1 (zon) RCZ 1 (zon) 2 - 3 

 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit 
 

9 dec 8.45 RCZ JO13-3 Meteoor De sv. JO13-3 
 

9 dec 8.45 RCZ JO11-3 Zaanlandia JO11-3 
 

9 dec 8.45 RCZ JO10-4 Wherevogels De JO10-5 
 

https://www.rcz.nu/113/10322/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/8444/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit 
 

9 dec 8.45 RCZ JO9-1 Sporting Krommenie 

JO9-2 

 

9 dec 8.45 RCZ MO11-1 FC Uitgeest MO11-1 
 

9 dec 10.30 RCZ JO10-1 Purmersteijn JO10-3 
 

9 dec 10.30 RCZ MO13-1 FC Uitgeest MO13-1 
 

9 dec 10.30 RCZ MO13-2 TOS-Actief MO13-2 
 

9 dec 12.00 RCZ JO15-1 ADO '20 Jo15-2 
 

9 dec 14.00 RCZ 35+1 Fortius asv. 35+1 
 

9 dec 14.00 RCZ 2 OFC 3 
 

10 dec 10.00 RCZ 4 (zon) Ilpendam 5 (zon) 
 

10 dec 11.00 RCZ 2 (zon) SVA 3  

 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit 

9 dec 8.30 KFC JO8-2 RCZ JO8-1 

9 dec 8.30 Purmersteijn JO8-2 RCZ JO8-3 

9 dec 8.30 OFC Buffels RCZ JO7 - Mini Racers 2 
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9 dec 8.45 EVC JO8-1 RCZ JO8-2 

9 dec 8.45 Monnickendam Groenwitte Leeuwen RCZ JO7 - Mini Racers 1 

9 dec 9.00 IVV JO13-2 RCZ JO13-1 

9 dec 9.00 Hercules Zaandam sc JO13-3 RCZ JO13-2 

9 dec 9.00 Zaandijk JO11-3 RCZ JO11-4 

9 dec 10.00 ODIN 59 JO11-3 RCZ JO11-2 

9 dec 10.00 Zilvermeeuwen JO10-2 RCZ JO10-2 

9 dec 10.00 DEM (RKVV) JO10-5 RCZ JO10-3 

9 dec 11.15 WSV 1930 JO15-3 RCZ JO15-2 

9 dec 12.45 SVA JO17-2 RCZ JO17-1 

9 dec 14.00 SV Rood-Wit Zaanstad JO17-1 RCZ JO17-2 

9 dec 14.30 Sporting Martinus 45+2 RCZ 45+1 

9 dec 15.15 Dijk De asv 1 RCZ 1 

10 dec 12.00 Sporting Krommenie 5 RCZ 5 (zon) 

10 dec 14.00 SDOB 1 RCZ 1 (zon) 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

AANKONDIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Donderdagavond 21 december 

20.30u RCZ kantine Het Jagershuis 

Op dinsdag 27 december zal het jaarlijkse RCZ Oliebollentoernooi weer plaatsvinden. 
Dit is een zaalvoetbaltoernooi voor alle RCZ jeugdleden in de kerstvakantie. 

De teamindelingen en tijden staan in de volgende Racer. 
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1 december 2017. 

Afgelopen zaterdag1 December zijn er 4 voetbalpieten op trainingsstage 
geweest bij de dwergen. Zij waren erg onder de indruk hoe goed onze kleine 
mannen en vrouwen nu al kunnen voetballen! De pieten moesten eerst de 
warming - up gaan doen met de dwergen van de trainer dat werd een leuk 
spelletje en zo werden de spieren lekker warm. Om 10.30 uur werd er wat 
gedronken en kon er een groepsfoto gemaakt worden van de dwergen en  de 
pieten. Natuurlijk kregen de dwergen ook nog pepernoten van de pieten en 
werd er afscheid genomen , de pieten moesten weer verder of.....waren moe 
van de training!!!!!! 
Bedankt pieten voor de leuke ochtend . 
 
Namens de jeugdactiviteiten , Gea van de Stadt. 
 
Deze jeugdactiviteit is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote 

Clubactie!!!!! 

 

Beste team van RCZ 
 

Het is al laat, de Sint gaat bijna naar bed 
Maar toen dacht ik aan voetbalvereniging RCZ 
Een gezellige club waar iedereen zich 100% inzet 

Vrijwilligers die de kantine draaien 

Vrijwilligers die het gras maaien 

Vrijwilligers die de kleintjes niet vergeten 

En ook dit jaar weer leuke activiteiten met de kinderen deden 

Vrijwilligers die achter de schermen hard aan het werk zijn 

Vrijwilligers die elk weekend hun plekje innemen langs de lijn 

Zo een club zie je maar weinig 

Leuke feestjes, serieus en soms ook geinig 

RCZ bestaat al heel erg lang 

En het is waar, het is de club waar alles kan 

Er zijn jongere spelers en ook meiden, alles kan samen 

En ja, er is ook plek voor de oudere veteranen 

Ga zo door want als ik zo naar voetbal keek 

Zijn jullie wel de leukste van de Zaanstreek 

Iedereen bij RCZ vindt het reuze fijn 

Het is een club om trots op te zijn ⚽ 
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Woensdag 29 november 2017.  

Het sinterklaasfeest R.C.Z. was een succes!!!! 
Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover het sinterklaasfeest voor de dwergen,Mini's(JO7), 
JO8 en JO9. 
Ongeveer 60 kinderen werden verwelkomt door Jan Sjouwerman hij zou de rol van Aart staartjes op zich nemen. 
Om 16.45 uur was iedereen wel binnen en begonnen we de middag met een optreden van de Goochelaar magic-
collo. Iedereen keek ademloos toe hoe hij de een na de andere truc deed. 
Af en toe had de goochelaar hulp nodig van de kinderen. 
Op het eind van zijn optreden goochelde hij een zwarte piet muts te voor schijn en wat denken jullie daar kwamen 
2 zwarte pieten de kantine binnen lopen, dat was een zeer geslaagde verrassing , goed gedaan magic-collo. 
De goochelaar magic-collo kreeg een daverend applaus en met een diepe buiging nam hij afscheid van ons. 
Bedankt Colin voor dit optreden de kinderen hebben genoten. 
Ondertussen waren de 2 zwarte pieten pepernoten aan het uitdelen en zeiden tegen de kinderen dat de kantine 
mooi versierd is. 
Iedereen kon nu aan tafel voor een heerlijk patatje met nuggets en wat drinken erbij. Iedereen zat lekker te 
smullen zelfs de pieten.    
Rond 18.00 uur werd sinterklaas en nog een zwarte piet toe gezongen met het lied:"sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht, binnen in de kantine. 
Sinterklaas nam plaats in zijn stoel en vroeg aan 2 kinderen of zij zijn staf wilde aannemen en weg zetten, dat 
deden ze heel goed vond de sint. 
Alle teams werden naar voren geroepen en sint vertelde leuke weetje en mooie woorden over het team,maar dat 
kan ook niet anders met zoveel topvoetballetjes!!!! toen alle teams naar voren waren geweest kon het feest 
beginnen. 
En gingen de kinderen met de zwarte pieten in de polonaise met de muziek van klaas zette ze de hele zaal op 
zijn kop. 
Nadat de pieten een beetje moe waren geworden gingen de kinderen in een hele grote kring zitten en kregen een 
cadeautje van piet, eindelijk iedereen had een cadeautje en kon het aftellen beginnen en bij 0 mog iedereen het 
cadeautje uitpakkken. Iedereen was blij met zijn bal. 
Toen was het tijd voor sinterklaas om weer verder te gaan en met het lied""dag sinterklaasje"werd sinterklaas 
uitgezwaaid en daarna kon iedereen naar zijn ouders toe en was het tijd om naar huis te gaan.Wij van de 
jeugdactiviteiten van R.C.Z. zijn natuurlijk Sinterklaas en zijn Pieten heel erg dankbaar dat zij weer tijd hadden om 
bij R.C.Z. langs te komen. Om 19.00 uur waren alle kinderen weer opgehaald en was het weer rustig in de 
kantine en konden we aan het opruimen beginnen. 
Ik wil iedereen die geholpen heeft om deze middag doen slagen hartelijk bedanken, ik ga geen namen noemen 

,omdat ik niemand wil vergeten!!!!  
Namens de jeugdactiviteiten Gea van de Stadt 
 

Deze jeugdactiviteit is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote 

Clubactie!!!!! 
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KANTINEDIENST DONDERDAG 7 december 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Ruud 

 

KANTINEDIENST 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 

 

 KANTINEDIENST ZONDAG  10 december 

09.00- Einde  : Gré 

12.00-14.30  : Speler RCZ 4 

13.00-15.30  : Speler RCZ 2 
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46e RCZ SYLVESTERLOOP: 

ZONDAG 24 DECEMBER 
Zondag 24 december a.s. staat de 46e 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.  € 9,00, € 7,00 en € 5,00 

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,  L. Poppes, J. 

Korver, F. Hoogmoed, M. Lindeman, S. Koster 

Aanwezig om 09.00 uur: 

G. de Koning, M. de Koning, D. van der Meer, H. Ketema, Marco Elzenga, A. Smit , E. van Dam 

 



 

12 

 

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,  V. Braan, C. Meijn, Michel 

Elzenga, J. Haak,  A. Neelen, F. Witbaard, P. van der Wardt, R. van der Wardt, W. Roubos,  P. de 

Boer,  A. Manasse, G.J. Heck, J. Revers, S. van den Dongen, Niek Bodifee, C. Meester, J. Willemsen,  

R. Mooijen, R. Lindeman, R. Scheeper, B. Goebert, M. Goebert, J. Vollrath 

Aanwezig om 09.45 uur:      .   

 M. Taams, P.Nauta,  

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.  

 

 

Hier vindt u alle belangrijke data rondom de Grote Clubactie 2017.  

Op woensdag 13 december 2017 vindt, naast de trekking van de Grote Clubactie-loterij, de trekking van 

het Superlot plaats. Deze trekking wordt verricht door notaris J.A.H.G. van Tuijl. De trekkingsuitslag van 

het Superlot wordt donderdag 14 december 2017 gepubliceerd op de site van de Grote clubactie. 

 

Op woensdag 13 december 2017 verricht notaris J.A.H.G. van Tuijl de trekking van de Grote Clubactie 

2017. De trekkingsuitslag wordt donderdag 14 december 2017 gepubliceerd op de site van de Grote 

clubactie. 

Donderdag 14 december 2017, een dag na de trekking, wordt de trekkingsuitslag gepubliceerd op de site 

van de Grote clubactie. 

www.clubactie.nl ook publiceren wij het op de site van R.C.Z.,  www. rcz.nu 

Volgende week meer nieuws over de topverkopers en het topteam die de meeste loten verkocht hebben 

dan is het duidelijk hoeveel loten er verkocht zijn en wie de topverkopers en het topteam zijn. 

Kan wel alvast zeggen dat het een geweldige uitslag 

gaat worden. 

 

 

Namens de jeugdactiviteiten afdeling van R.C.Z. , Gea van de Stadt 
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         2 dec 2017 

Zaterdagochtend trokken de bikkels van de JO13-3  erop uit in een mistige witte wereld. Klaar om de koude maar 

sfeervolle strijd aan te gaan met VV Assendelft. De jongens liepen zich al snel warm door steeds naar voren te 

trekken. Het middenveld Aryenio, Rens, en Tygo speelden de bal mooi over. Na tien minuten kwam dan ook al de 

eerste treffer van Nizar. En even later een voorzet uit de linkerhoek van Dylan recht voor het doel, zodat Nizar 

hem alleen maar in hoefde te tikken. De trouwe supporters aan de kant konden zich heerlijk warm juichen en 

springen. Net voor rust kreeg Nizar het gewoon voor de derde keer voor elkaar. Naar de kleedkamer om de 

koude tenen en vingers te ontdooien en snel weer door met de tweede helft. Elijah, Damian, Quinten en Jayden 

moesten hard aan het werk. VVA had het blijkbaar goed warm gekregen tijdens de rust. Keanu hield een schot 

mooi tegen, maar helaas ontglipte de bal en scoorde VVA 1-3. En vlak daarna 2-3. Davy bleef positief coachen 

en zorgde ervoor dat RCZ bleef vechten. Peer vocht zich nog vrij voor een schot op doel, maar helaas ging hij 

naast. Het leek ook gewoon steeds kouder te worden en de mist hield de spanning in winterwonderland. Mees 

nog een hard schot op doel, die langs de keeper scheerde, maar helaas ook net langs het doel. En daar dan het 

eindsignaal.  Wat een teamwork 13-3! Weer een plek gestegen naar de zevende plaats! Volgende week nog de 

laatste competitiewedstrijd voor de winterstop.  Iedereen van 13-3 wenst alle leden van RCZ een fijne 

decembermaand. De winterse sfeer zit er in ieder geval al goed in! 

 

Van een trotse ouder Daniëlle van den Berge  
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Mini racers 2 - OFC Buffels Oostzaan  
 

 
Ook verliezers winnen een prijsje 
Het was een ijskoude thuiswedstrijd op zaterdag ochtend.  Mini racers 2 tegen 
OFC Buffels Oostzaan.  
 
Ondanks dat de Mini's met 7-5 hebben verloren werden ze beloond met een 
mooie prijs....smullen maar. 
 

 

JOS Watergraafsmeer 35+ – RCZ 35+  
 
Hedenmiddag gingen wij op bezoek bij het Amsterdamse Jos/w. Op een mistig en koud sportpark wisten wij al 

gauw te scoren maar helaas werd dit doelpunt afgekeurd door de scheidsrechter vanwege buitenspel. Maar even 

later was het toch raak een mooie passeerbeweging van Vabian door naar Antonio twee kapbewegingen en 

Antonio scoorde 0-1.Even later weer een knappe aanval over vier schijven van Patrick op Mark die door naar 

Vabian en door naar Michael(O) en deze met een grote lob over de keeper heen 0-2.nog geen drie minuten later 

was het weer raak onze nummer zes gaf een pas op Vabian die weer door naar alweer Michael(O) twee 

kapbewegingen en het was 0-3.Vlak voor rust van Mark op Patrick die door naar Antonio een lob over de keeper 

heen en het was 0-4.Even later floot de scheidsrechter voor de rust en konden we de warme kantine opzoeken. 

Meteen na rust werd het uit een cornerbal 1-4 dus dat was een domper. Vijf minuten later werd het door ALWEER 

MICHEL(O) 1-5 volgens de spelers van Jos/W buitenspel maar volgens de scheidsrechter beslist niet. Even later 

weer een mooie aanval van RCZ van Pedro op Antonio deze meteen weer terug op Pedro hij gaf voor Michael liet 

de bal lopen Antonio kon uithalen maar de keeper stopte de bal. Vlak voor het einde nog een cornerbal voor ons 

genomen door Patrick op het hoofd van Frank en dat betekende 1-6 meteen hierop floot de scheidsrechter voor 

het einde van deze leuke wedstrijd met een flink aantal supporters van RCZ zijde , 

Jongens bedankt en volgende week net zo,n tegen de koploper????. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

Assendelft 6 – RCZ 4 
Het is alweer zondag 3 december 2017, twee dagen voor vijf december, de dag van het heerlijk avondje 

Sinterklaas,  

Hoor wie klopt daar kind'ren,  

Hoor wie klopt daar kind'ren.  

Hoor wie klopt daar zachtjes tegen 't raam.  

't Is een vreemd'ling zeker,  

die verdwaalt is zeker.  

'k Zal eens even vragen naar zijn naam:  

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas  

brengt ons vanavond een bezoek  

en strooit dan wat lekkers  

in één of andere hoek.  

Maar dat is pas dinsdag nu eerst de belevenissen van RCZ 4 op de zondag. Zou het ook een soort pakjes avond 

worden voor de Racers of toch de Roe? We zullen zien. Omdat de wedstrijd plaatsvind op het complex van vv 

Assendelft in Assendelft is daar eerst de rit door het altijd pittoreske Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en 

tenslotte over de langste Dorpsstraat in Nederland door Assendelft naar het complex van vv Assendelft. Aldaar 

aangekomen waren de Galdiatoren zich al aan het warm lopen in een druilerige regen. Maar wel op het A-veld. 

Blijkbaar voor de Gortzakken (bijnaam voor de Assendelvers, ook wel Gortzakken en vroeger ook Spanjolen 

genoemd) een belangrijke wedstrijd. Gezien de stand is dat ook zo. De Racers fier boven aan en de Gortzakken 

op de derde plaats met vier punten minder dus konden zij een mooie slag slaan bij een overwinning. Nou die 

droom werd al snel uit de wereld geholpen. Binnen drie minuten na het begin signaal sloeg Bratislav al toe. Met 

zijn rubberen benen slalomde hij door de verdediging van Assendelft en voor de fun ook nog even de keeper 

gepoort en dat was 0-1 op het aanwezige digitale telboard van Assendelft. Tien minuten later werd de droom van 

Assendelft verder de grond ingeboord. Met een splijtende pass van Zvesdan op Kalebas die opnieuw de keeper 
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kansloos liet en de 0-2 op het aanwezige digitale telboard liet zetten. Assendelft probeerde het wel maar het 

gelegenheids duo achterin bestaande uit Patrick en Svezdan gaven samen met de twee backs Milan en Jim geen 

kans weg en anders was daar de nog uitstekend op dreef zijnde Jordy om te voorkomen dat het RCZ doel 

doorboord zou worden. Helaas probeerde de scheidsrechter ook een stempel (negatieve) op de wedstrijd te 

drukken door Michel H. al na 10 minuten een gele kaart ( is tien minuten uitsluiting) voor te toveren omdat hij aan 

de scheidsrechter vroeg na een overtreding op hem of dat geen duwen was. Later in de eerste helft werden Jim, 

Milan en Ervin nog het slachtoffer van een aanslag op lijf en ledenen zonder dat de scheids hier tegen optrad. 

Jammer. Dit had wel tot gevolg dat het massaal toegestroomde RCZ publiek bestaande uit Marcel en Niels ( 

beiden geblesseerd) zich danig met de mond roerde vanuit de dugout. Dit ten leed en vermaak van de coaches 

Ruud en John. De koek in de eerste helft was nog niet op. De voorzet kwam van Ervin op de kale knikker van opa 

Rob, deze inzet wist de keeper te keren maar de rebound was alsnog voor opa Rob en tussen drie tegenstanders 

in wist hij de bal over de doellijn te frommelen.   Foto: Trotse Opa Rob. 

 

Na het welbekende bekertje thee in de rust was het tijd voor de tweede helft. De coaches 

waren er nog niet gerust op dat de overwinning al zeker was. Dus lieten zij Lennart 

opdraven voor Ervin voor meer gewicht in het veld. Had dit effect? Weet het echt niet maar 

het was wel een feit dat na circa tien minuten in de tweede helft dat door een mooie pass 

van Jim die op waarde werd ingezien door Kalebas, zijn hielen liet zien aan de verdedigers 

van Assendelft en de bal panklaar klaar legde voor de mee opgekomen opa Rob die de 

keeper andermaal wist te verslaan en daar stond een geruststellende 0-4 stand op het 

aanwezige digitale telboard. Assendelft wilde nog niet opgeven en begonnen aan een 

kansloze missie om de achterstand in te lopen wat resulteerde in veel ruimte voor de RCZ aanvallers. Helaas 

konden zij hier niet van profiteren omdat de grensrechter van Assendelft vergeten was even langs de opticien te 

gaan en zich een fatsoenlijke bril aan te meten. Meerdere keren vlagde hij voor buitenspel die hij alleen zag, zelfs 

de tegenstander reageerde een aantal keer verbaast dat er voor buitenspel werd gefloten, dat zegt wel genoeg. 

Helaas voor Jordy kon hij vandaag de nul niet houden, door onachtzaamheid in de verdediging stond daar 

opeens een Gortzak frank en vrij voor zijn neus en op deze inzet had Jordy geen passend antwoord en moest hij 

dus vissen. Uiteindelijk wisten de aanvallers van RCZ vier toch nog één keer te scoren ( ondanks verwoed gevlag 

van de grensrechter maar de scheidsrechter zag zelfs dat hij hier toch echt niet voor kon fluiten). Het was Rob die 

een stuiterbal doorkopte, er zelf achteraan ging en het netje voor de derde keer liet bollen en de stand op het 

aanwezige digitale scoreboard liet zetten op 1-5. Opnieuw een hattrick voor Opa Rob, uiteraard door de inzet van 

zijn medespelers maar ook door zijn ( vandaag ) ongekende werklust. Of dit door de aanwezigheid van zijn 

dochter, schoonzoon ( oud Assendelft speler) en kleindochter kwam is nog onbekend. Niet veel later was het tijd 

voor het eindsignaal en konden de warme douches opgezocht worden om daarna nog lang de overwinning in een  

derde helft te vieren.  

Wist u dat Svezdan vandaag als voorstopper zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. 

Wist u dat Patrick na blessure leed weer zeer verdienstelijk zijn mannetje stond. 

Wist u dat Branislav ongeveer 1 op 1 loopt (doelpunten en wedstrijden). 

Wist u dat Michel H. bijna de hele wedstrijd volmaakte. 

Wist u dat Opa Rob van zich zelf weet dat hij meestal wandelt over het veld. 

Wist u dat Lennart strakke passes kan geven maar ook strak in zijn voetbal shirt zit. 

Wist u dat de coaches twee keer drie kwartier langs de lijn stonden. 

Wist u dat elke wedstrijd die door de Knoet werd bekeken in een overwinning eindigde. 

Wist u dat vandaag Jordy met gevaar voor eigen leven een knappe redding deed. 

Wist u dat ondanks zijn blessure Niels er toch elke wedstrijd is. 

Wist u dat dit ook voor Marcel geldt. 

Wist u dat dit ook voor Rodney geldt en dat hij vandaag zijn nieuwe roeping als grensrechter heeft gevonden. ( in 

ieder geval tot aan de winterstop) 

Wist u dat u de Gladiatoren aanstaande zondag om tien uur op het Jagersveld in actie kunt zien. ( ijs en 

wederdienende) 

Wist u dat de spelers van het vierde u een fijne Sinterklaas avond toewensen. 

 

De Knoet. 
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Wherevogels ZO- RCZ Zo 
Vanmiddag moesten wij met een geïmproviseerd elftal aantreden tegen de nummer drie en achtervolger van ons 

de Wherevogels uit Purmerend dit door de schorsingen van Merijn en Oda. Na vijf minuten door een lichte duw 

kreeg deWH, een pingel vanwege een lichte duw onze keeper zat er nog wel aan maar het was toch 1-0 weer 

een domper dacht het veel mee gereisde RCZ,ers. Maar niet onze spelers die dachten er anders over en uit een 

cornerbal van Mousa opo het hoofd van Bennie en via het hoofd van Dave tussen de keeper en een speler viel de 

bal in het doel 1-1.Even later weer een cornerbal voor ons nu van de andere kant waarbij de keeper aan het 

trappen was tegen Dave waar de scheidsrechter helaas te zwak tegen optrad nog voor rust werd Ferdy voor de 

zoveelste keer gepakt nu zelfs met twee benen en nog trok de scheidsrechter geen kaart dus werd de rust met 

een gelijke stand bereikt. Na rust gebeurde er niet veel alhoewel de kansen en mogelijkheden er waren om de de 

stand te wijzigen maar het geluk was niet aan onze zijde een kwartier voor tijd gooide onze keeper de bal richting 

Ferdy maar de bal kwam op het hoofd van Wh speler toen naar de middenvoor deze gaf door aan de linksbuiten 

en deze scoorde de 2-1 voor Wh. Maar weer gingen de ruggen van RCZers recht staan en uit een harde schuiver 

van Kees werd het weer gelijk 2-2.Maar nog was onze honger niet gestild want onze Ferdy nam sportief wraak op 

tegenstander om keihard uit te halen (ALA Justin Kluivert)scoorde hij de 2-3 wat een weelde en wat een strijd met 

nog een paar hachelijke momenten voor ons doel werd het laatste fluitsignaal met dolle vreugde begroet. 

Jongens Bedankt voor een fijne voetbalmiddag. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

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, Wehkamp 

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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