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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 
 

9 dec 8.30 KFC JO8-2 RCZ JO8-1 1 - 4 
 

9 dec 8.30 OFC Buffels RCZ JO7 - Mini Racers 2 - 
 

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

9 dec 8.45 RCZ MO11-1 FC Uitgeest MO11-1 0 - 11 
 

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

9 dec 8.45 RCZ JO11-3 Zaanlandia JO11-3 6 - 6 
 

9 dec 8.45 RCZ JO9-1 Sporting Krommenie JO9-2 1 - 4 
 

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

9 dec 9.00 IVV JO13-2 RCZ JO13-1 1 - 3 
 

9 dec 9.00 Hercules Zaandam sc JO13-3 RCZ JO13-2 0 - 5 
 

9 dec 9.00 Zaandijk JO11-3 RCZ JO11-4 - 
 

9 dec 10.00 Zilvermeeuwen JO10-2 RCZ JO10-2 2 - 6 

 

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

9 dec 10.00 DEM (RKVV) JO10-5 RCZ JO10-3 5 - 2 
 

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

9 dec 10.30 RCZ MO13-1 FC Uitgeest MO13-1 0 - 1 
 

9 dec 10.30 RCZ JO10-1 Purmersteijn JO10-3 1 - 5 
 

https://www.rcz.nu/113/11477/uitslagen/wedstrijd-details/
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9 dec 11.15 WSV 1930 JO15-3 RCZ JO15-2 14 - 0 
 

9 dec 12.00 RCZ JO15-1 ADO '20 Jo15-2 1 - 5 
 

9 dec 12.45 SVA JO17-2 RCZ JO17-1 3 - 3 
 

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

9 dec 14.00 RCZ 2 OFC 3 1 - 6 
 

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 14 - 0 
 

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

10 dec 11.00 RCZ 2 (zon) SVA 3 - 
 

10 dec 12.00 Sporting Krommenie 5 RCZ 5 (zon) - 
 

10 dec 14.00 SDOB 1 RCZ 1 (zon) -  

 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type 
 

16 dec 10.30 RCZ JO10-1 SVA JO10-2 be 
 

16 dec 10.30 RCZ JO8-1 Zaandijk JO8-1 be 
 

16 dec 10.30 RCZ JO8-3 HSV JO8-4 co 
 

16 dec 12.00 RCZ JO15-1 Fortuna Wormerveer sv Jo15-2 vr 
 

16 dec 14.00 RCZ 1 Westzaan 1 co 
 

17 dec 14.00 RCZ 1 (zon) SVA 1 co 
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Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type 
 

16 dec 10.00 OFC JO13-3 RCZ JO13-1 be 
 

16 dec 10.15 FC Uitgeest JO11-2 RCZ JO11-1 be 
 

16 dec 10.15 SDOB MO13-1 RCZ MO13-2 co 
 

16 dec 10.30 Zaandijk JO9-1 RCZ JO9-1 be 
 

16 dec 10.45 Oosthuizen MO13-1 RCZ MO13-1 co 
 

16 dec 12.00 Hercules Zaandam sc JO13-2 RCZ JO13-2 be 
 

16 dec 14.15 WSV 1930 JO17-4 RCZ JO17-2 co 
 

17 dec 11.00 Saenden 2 (zon) RCZ 2 (zon) co 
 

 

 
 

Afgelopen zaterdag werden maar liefst drie 
jeugdteams kampioen in de najaarscompetitie. 
Uiteraard werd dit, zoals gebruikelijk bij RCZ, 

uitgebreid gevierd in de RCZ kantine. 
 

Na een entree op “We are the Champions” 
kregen de kampioenen een proost met (kinder-

)champagne en daarna heerlijke friet. Een 
speech van Jeugdvoorzitter Jeroen en technisch 
jeugdcoördinator Jordy werd gevolgd door het 

omhangen van de medailles. 
 

RCZ JO10-3, JO10-2 en JO13-1 

van harte gefeliciteerd met jullie 
kampioenschap! We zijn trots! 
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Agenda algemene ledenvergadering 
Op donderdag 21 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:                21 december 2017 
Tijd:                       20.30u 
Plaats:                  RCZ kantine 
Agenda 

1.       Opening 
2.       Beschouwing van de voorzitter 
3.       Ingekomen stukken en mededelingen 
4.       Notulen ledenvergadering 15 december 2016 
5.       Financieel verslag 2016/2017 
6.       Jeugdzaken 
7.       Jeugdbeleidsplan 
8.       Toernooicommissie 
9.       Jubilea/leden van verdienste 
10.   Martinus May clubman/clubvrouw bokaal 
11.   Fair play cup 
12.   Rondvraag 
13.   Sluiting 

  

 

 

AANKONDIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Donderdagavond 21 december 

20.30u RCZ kantine  
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KANTINEDIENST DONDERDAG 14 december 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Peter 

KANTINEDIENST ZATERDAG 16 december 

09.00-13.00  : Mary & Sanne 

09.30-12.00  : Ouder JO15-1 

12.00-14.30  : Ouder JO8-1 

13.00-Einde  : Jan Revers 

16.00-18.30  : Speler RCZ Zaterdag 1 

 KANTINEDIENST ZONDAG  17 december 

12.00- Einde  : Gré 

13.00- Einde  : vaste medewerker + vaste medewerker 

16.00-18.30  : 2 Spelers RCZ 1 

 

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: 
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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 

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.  
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ZONDAG 24 DECEMBER:  

KERSTBORREL  NA 

AFLOOP 

SYLVESTERLOOP 

Na afloop van de 46e 

Sylvesterloop op zondag 24 

december blijft de kantine 

open voor alle vrijwilligers en 

alle andere RCZ-ers om 

gezellig een kerstborrel 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 46e 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” laatste dagen van 2017. Wij 

rekenen op de komst van vele Racers. 

De middag zal na afloop van de Sylvesterloop omstreeks 14.00 uur beginnen.       

 

RZC 10-2 – Zilvermeeuwen 10-2 -> RCZ 10-2 Kampioen!!!! 

 

8 december. Morgen staat de wedstrijd tegen Zilvermeeuwen op het programma. Het is slecht weer en de 

verwachtingen is dat er nog veel neerslag verwacht wordt…even kijken op de website: alles staat nog op 

doorgaan… 

 

9 december, 8.00. Weer kijken op de website: Ja, 

de wedstrijd gaat door. Dus aankleden en op pad. 

De mannen beginnen aan de warming up, en om 

10.00 is het startsignaal.  Van te voren nog even 

de posities doornemen en de RCZ yell. De spirit 

zit er goed in 
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Van te voren leek dit een tegenstander die wel te doen was, maar in het echt viel dit heel erg tegen. Ze waren 

echt goed en gingen alle duels aan en onderschepten vaak de bal. Dit zou geen eenvoudige wedstrijd zijn. 

Gelukkig, Thyno maakt de 1-0, een voorsprong. Maar vrij snel erna maakt Zilvermeeuwen de gelijkmaker en is 

het 1-1. Milo probeert het een keer van een afstand en plaatst de bal mooi in de hoek. Prachtig doelpunt en het is 

1-2 voor RCZ.  Een lastige fase volgt met wel drie reddingen van Steijn die goed in de wedstrijd zit en ook een 

hoge bal mooi over de lat tikt met zijn vingertoppen. Pphhhhh, hartslag hoog en gelukkig de rust, ook even 

opwarmen. 

In de tweede helft maakt Fynn een doelpunt uit een corner. Mooie actie 

met elkaar. Daarna nog een actie van Fynn, maar die keeper van de 

tegenstander houdt deze tegen, maar dan is gelukkig Thyno scherp en 

schiet de bal in de rebound alsnog in het doel, 4-1….zou het dan toch 

gaan lukken…De zilvermeeuwen zien ook echt nog wel kansen en blijven 

goed voetballen, Kyano, Yero, Milo, Kaya, Fynn en Thyno blijven hard 

werken en belopen het hele veld en Steijn weet menig bal uit het doel te 

houden.  

 

Ondertussen begint het te hagelen, maar de mannen laten zich hierdoor niet kennen en werken hard door. Een 

aanvallende actie van de tegenstander en het is toch  4-2…oeps.  

Maar RCZ laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en Vigo maakt de 5-2. 

Uiteindelijke eindigt de wedstrijd met 6-2 en zijn ze kampioen. 

Op naar RCZ, waar ze als derde kampioenen van deze ochtend aan de beurt zijn 

voor een feestje  

Op punten staan ze gelijk met de nummer 2, EVC 10-1……toch wel spannend of 

ze ook op voetbal.nl bovenaan blijven staan, ook al zegt de trainer: we zijn 

sowieso kampioen op basis van de punten,, of samen of alleen….. .Tijdens de festiviteiten bij RCZ komt de stand 

binnen, EVC heeft 12-0 gewonnen, dat betekent dat de 

jongens net 1 doelsaldopunt meer hebben en dus inderdaad 

bovenaan blijven staan. Ieder doelpunt was dus belangrijk 

en ook alle reddingen en verdedigende acties hebben 

bijgedragen aan dit mooie teamresultaat! Felicitaties aan alle 

mannen van 10-2, inclusief trainers en coaches, die allemaal 

zo hard en vol overgave hebben bijgedragen aan dit mooie 

seizoen. 
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Hercules JO13-3 tegen RCZ JO13-2                  0-5  

Dit weekend zou onze allerlaatste competitiewedstrijd plaatsvinden. Ondanks het zeer slechte weer 

vrijdagavond en dientengevolge veel afgekeurde velden, ging deze wedstrijd bij de buurtjes op de zeer 

vroege ochtend gewoon door . Een heel spannende, laatste wedstrijd….Want er staat nogal wat op het spel! 

De jongens van RCZ J013-2 staan namelijk vanaf de start van het seizoen fier bovenaan! Dan zou je 

denken dat er dit weekend ook een kampioenschap te vieren was, gezien de uitslag bovenaan dit verslag, 

maar dat is helaas nog niet het geval……Leest u vooral even verder…….. 

Er moet door alle teams in de top 6 ( er draaien 9 teams mee, eerst waren dat er 10) elke wedstrijd hard 

gestreden worden om de punten. Soms komen daar heel verrassende uitslagen uit.  Sterke tegenstanders 

die ineens verliezen, matige tegenstanders die gewoon gelijk spelen tegen een topper etc. Geen “makkelijke” 

competitie dus. Tot 2 weken geleden had RCZ nog geen wedstrijd verloren, maar tijdens een uitwedstrijd 

tegen een niet nader te benoemen team uit het noorden van Zaanstad liep het de 1e helft allemaal niet zo 

best. Was het de wedstrijd die qua tijdstip ineens verplaatst was, was het de spanning, was het de 

hoeveelheid ijs op de grasmat of was het een fluitje dat de eerste helft vooral op stand “thuis” stond? 

Daarover verschillen de meningen, maar ondanks een goed gespeelde tweede helft, kwam het qua eindstand 

niet meer goed. En daardoor was een kampioenschap ineens weer even heel ver weg. Want drie verliespunten 

maak je niet zomaar goed…... 

Noem het maar KARMA; de club uit het noorden van Zaanstad die zichzelf al op de kampioenskar zag staan, 

speelde de week daarop in een uitwedstrijd gelijk tegen een tegenstander waarvan wij flink gewonnen 

hadden. En daardoor hadden wij weer alle zicht op de kampioensschaal! Om dat zicht te behouden, moest er 

op 9 december wel (flink) gewonnen worden. 

Trainer René heeft de afgelopen week flink getraind op buitenspel en zeer snel overtikken, vrijlopen en 

maar weer tikken. Snelheid in het spel dus en vooral je tegenstander veel laten lopen. Op de training zag het 

er allemaal veelbelovend uit, maar zouden de jongens dit niveau zaterdag ook laten zien?  

Alle boys werden vrijdagavond lekker vroeg onder de wol gestopt door hun zorgzame ouders en verzorgers, 

zodat ze vol energie konden aantreden tegen de buurmannen. Met nadruk op mannen, want tsjonge, tsjonge, 

sommige van de tegenstanders waren vier koppen groter dan een aantal van onze jochies. (Overigens 

bestaat het grootste deel van dit team uit jongens die nog maar kortgeleden 11 jaar zijn geworden, des te 

knapper de prestaties tegen de soms zeer uit de kluiten gewassen tegenstanders!). De eerste 10 minuten 

waren onze knullen toch weer een beetje onder de indruk van deze reuzen (tsja, ze heten niet voor niets 

Hercules), maar toen vloog ons eerste doelpunt na keurig en snel overspelen erin! Hé! Het kan dus wel! Tot 

dit (volgens mij) zuivere doelpunt werd afgekeurd wegens…????? Onze jongens lieten gelukkig hun kop niet 

hangen en voelden dat de tegenstander ondanks het imposante voorkomen zeker niet beter was dan het 

eigen team. En vanaf dat moment zagen we het resultaat van de goede training van afgelopen week terug. 

Gedurende de gehele wedstrijd hoefde er nauwelijks te worden gefloten voor buitenspel; Xavier, Atakan, 

Erdem en Brent hielden het goed in de gaten en hielden op tijd in, om daarna een razendsnel sprintje te 

trekken en onderling elkaar de bal te gunnen.  Het is dat de keeper van H. ook behoorlijk balvast was, 

anders waren er veel meer dan 5 doelpunten gevallen. Dankzij het harde werken op het middenveld en goede 

voor- en doorzetten van Kick, Sven, Angelo, Kaan, Keysean en Mehmet werden er diverse kansen gecreëerd. 

Naoquin, Rustu, Samuel en Ricardo gaven de tegenstanders achterin geen ruimte en speelden na duel de bal 

ook goed kijkend en vlug naar voren. En als er heel per ongeluk toch een bal richting ons doel ging, was daar 

altijd onze Bruce nog. En dat leidde dus uiteindelijk tot 0-5 winst!!! 

Onze jongens liepen juichend van het veld. Want nu waren we toch kampioen? Oh nee, toch (nog) niet…..Er is 

namelijk nog een tegenstander die pas slechts 7 wedstrijden gespeeld heeft en wiens wedstrijd op deze 

ijsdag niet doorging, want thuis altijd spelend op gras. (Weet u welke club dit is? Mail uw antwoord naar: 
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hopelijkverliezenofspelenzenogergensgelijkofmakenzelekkerweinigdoelpuntenzodatwijgewoonverdiendkampi

oenwordenindezenajaarscompetitie@hotmail.com)  Tegen ons speelden ze (als enige club) gelijk, maar ook 

zij hebben in theorie nog wel kans op de kampioensschaal.  

Met de winterstop voor de deur, moeten we nu dus afwachten wat deze tegenstander gaat doen. Misschien 

kan volgende week de kampioensfrituur aan, of de week erna, of vlak na de kerstvakantie, of eind januari, of 

blijven de patatten bevroren in de vriezer…..de tijd zal het leren. Nog even geduld dus aub! 

Tot die tijd en vertrouwend op een nog betere afloop, zijn de ouders van dit team vol toppers heel trots op 

de jongens van O13-2 en hun trainer René. We zijn deze competitie in ieder geval op plaats twee geëindigd 

(eigenlijk is dat al patatwaardig), maar waarschijnlijk zit er nog wel een uitgebreid feestje in de RCZ 

kantine in! Na de winterstop gaan we ongetwijfeld hoger spelen, tegen nog meer mannen die zich al moeten 

scheren. Maar onze voetbalkanjers hebben al laten zien dat prima aan te kunnen. 

En hadden we al gezegd dat we aankomend weekend verder mogen spelen voor de beker, vanwege alle 

bekerwedstrijden gewonnen?  

Dit beloften team gaat de eer van RCZ hoog houden! Houd de Racer komende weken in de gaten met 

hopelijk nog meer goed nieuws van de groene velden……….. 

Hartelijke groeten van een trotse moeder 

 

JO10-3 Kampioen 
 
Afgelopen zaterdag was dan eindelijk de grote 
dag voor de jongens van JO10-3. Op papier 
waren ze al kampioen, maar ze wilden graag de 
laatste wedstrijd uit tegen DEM in Beverwijk ook 
nog winnend afsluiten. Het was erg koud op het 
veld, maar dat mocht de pret niet drukken. De 
jongens begonnen prima en na twee mooie 
acties van Staz stonden ze al met 2-0 voor. DEM 
was echter niet van plan om zomaar op te geven. 
Sterker nog ze gingen nog beter voetballen. 
Onze jongens gaven alles, maar ondanks een 
paar briljante reddingen van Jens konden ze niet 
voorkomen dat de wedstrijd toch verloren ging. 
Een paar minuten dachten ze dat ze geen 
kampioen meer waren, maar daar kwam dan 
toch echt de beker uit de tas die Cas en Jens in 
ontvangst namen. In de kleedkamer schalde het 
"We are the Champions" al uit de speaker en 
toen drong het besef pas goed door bij iedereen 
en kon het feestje beginnen. 
Met zijn allen reden we terug naar RCZ waar de 
ploeg uitgebreid werd gehuldigd met een speech, 
medailles, champagne en frietjes. Een mooie 
afsluiting van een leuke najaarscompetitie. 
Jongens we zijn trots op jullie allen. 
 
Trainers en Leider van JO10-3' 
Cristian, Ron en Marcel 
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Nagezonden verslag Purmerland JO11-1 – RCZ JO11-1 

 

Omdat uw verslaggever vorige week door Sinterklaas was ingehuurd om de Rijmpiet bij te staan, was het verslag 

van de JO11-1 er noodgedwongen bij ingeschoten. Toch vond ik dat ik die wedstrijd niet zo maar voorbij kan 

laten gaan. Het was namelijk een tamelijk gedenkwaardige wedstrijd. 

 

Er waren gelukkig lichtmasten op het veld van Purmerland, want het was zo vroeg dat het nog 

ochtendschemerde. Op weg naar het speelveld kwam de JO11-1-fanside langs borden waarop alle aanwezige 

toeschouwers er nog even aan herinnerd werden dat het jeugdwedstrijden betrof en geen Champions League-

wedstrijden, dat de scheidsrechters vrijwilligers zijn en dat ouders achter het hek horen. Niets mis mee om daar 

weer even op geattendeerd te worden. 

 

De wedstrijd is nog niet eens van start of de toon wordt al negatief gezet door een trainer van Purmerland die 

vraagt of Fons op de brommer is gekomen. Als je deze vraag lachend stelt, komt ie al heel anders over. Dat was 

nu helaas niet het geval. Het was bloedserieus.  

 

Wat verder opviel, was dat er rond het veld minstens vier coaches van Purmerland aanwezig waren, die luidkeels 

van zich lieten horen. De twee coaches die in het coachvak stonden, liepen geregeld wild gebarend en hard 

roepend het veld in om hun team te sturen. Het leek bijna wel of iedere Purmerlandspeler een eigen coach rond 

het veld had, die hem continu zei wat hij moest doen. De spelers kregen de kans niet om zelf na te denken over 

hun spel. 

 

De Racers lieten zich in het begin van de wedstrijd niet van de wijs brengen en Boyd zorgde met een prachtige 

superlob voor de 0-1 voorsprong. Hij begint er specialist in te worden. Purmerland laat het er niet bij zitten en valt 

fanatiek aan, het duurt niet lang voor de gelijkmaker gescoord is, 1-1. Er volgen kansen voor Purmerland, maar 

Tobias staat als een dijk te kepen en voorkomt verdere doelpunten. 

 

In de rust wordt er door de RCZ-aanhang toch even geïnformeerd met hoeveel coaches je rond het veld mag 

staan. Het Purmerlands bestuur weet meteen waar het over gaat en gaat maatregelen treffen. De begeleiding van 

Purmerland JO11-1 schijnt er om bekend te staan met veel trainers luidruchtig langs het veld te staan. Volgens 

het bestuur is het een “beladen” wedstrijd, omdat RCZ veel wedstrijden met dubbele cijfers wint. Uw verslaggever 

had bij RCZ zelf niets van die beladenheid gemerkt. De Racers kwamen gewoon een wedstrijdje voetballen. 

 

De tweede helft gaat gelijk op, met kansen over en weer, maar uiteindelijk maakt Purmerland de 2-1. Wat ook de 

eindstand wordt. Als de scheids affluit, wordt de zege door Purmerland gevierd alsof het een kampioenschap 

betreft. Beetje raar en onsportief, ik begrijp dat je blij met een overwinning bent, maar dit sloeg nergens op.  

 

Degenen die het hardst juichten, waren de coaches. Een heel bijzondere gewaarwording. Eén van de coaches 

draaide zich zelfs met gebalde vuisten om naar de JO11-1-fanside om theatraal voor hen te gaan staan juichen. 

Uiterst merkwaardig. De uitslag was terecht, deze ochtend was Purmerland sterker. De Racers waren een beetje 

slordig en iets minder fel, dat was een feit, maar de reacties van de begeleiding van Purmerland waren zo 

buitenproportioneel onsportief. Ik denk niet dat ze hun eigen borden over sportiviteit die ochtend gelezen hadden. 

 

Aanstaande zaterdag staat er om 10.15u. een bekerwedstrijd uit in Uitgeest op het programma en daarna een 

welverdiende winterstop met evengoed de JO11-1 als koploper. Dat dan weer lekker wel. 

 

Uw razende reporter 
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Een heel groot compliment voor iedereen, die mee heeft geholpen!!!!!!! 

 

 De lotenverkoop termijn voor de Grote Club Actie is inmiddels verstreken .  Alle tijdig ingeleverde formulieren, dat wil zeggen niet later dan 28 november, is 

door mij verwerkt en ingevoerd. Gebleken is dat héél véél  jeugdleden uit héél véél van onze jeugdteams de afgelopen weken hard gewerkt hebben om 

zoveel mogelijk loten te verkopen. In familiekring, in de straat, in de buurt , óveral hebben zij hun best gedaan om onze mooie club te steunen door loten te 

verkopen.  Mede door de stimulans van jullie  ouders hebben we een prachtig verkoopresultaat behaald.  Namens het bestuur en alle leden héél véél dank 

daarvoor aan jullie allemaal!  

Verkoopresultaat R.C.Z. 

Dit jaar zijn er al alles zo blijft  2694    loten verkocht, een absoluut record , ik ben dan ook ontzettend trots dat de meeste jeugdleden hieraan 

meegewerkt hebben, moet je na gaan als iedereen mee had gedaan.    De Club van Honderd heeft 2 superloten gekocht dat zijn 100 loten en de rest van de 

loten zijn door de jeugdspelers verkocht.    

Bedankt allemaal die mee geholpen hebben om dit geweldig resultaat neer te zetten.      

Hieronder de 3 topverkopers van 2017 en het top team :      
 

 

 De Top 3   : 

1 Tara Steding MO 13-1   : 118 loten 

2 Kris Heck  JO10-3            : 107 loten 

3 Fleur van Duin MO13-1:    66 loten 

Het team met de meeste verkochte loten is het MO13-1:  439 verkochte loten iedereen uit dit team heeft hier aan 

mee gedaan,  een hele mooie prestatie ,top meiden.    

Woensdag 13 december is de trekking van de Grote Clubactie, nu maar afwachten ...... 

Volgende week nog nieuws over de Grote Clubactie 2017. 

Namens de jeugdactiviteiten van R.C.Z.  

Gea van de Stadt.                                                                                                                                       
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RCZ Oliebollentoernooi in Sporthal de Struijk, Woensdag 27 december. 
  
Het RCZ Oliebollentoernooi is een zaalvoetbaltoernooi voor alle RCZ jeugdspelers in 
sporthal De Struijk. Alle jeugdleden, zowel de meisjes als de jongens, zijn ingedeeld. 
  
Op het onderstaande schema kun je zien hoe laat je bent ingedeeld. Dit schema komt ook 
op de website www.rcz.nu 
  
Ben je met vakantie of kun je niet komen voetballen? Laat het je trainer/leider even weten 
zodat de organisatie wordt geïnformeerd. 
  
Graag met zaalschoenen/sportschoenen zonder grof profiel voetballen. Scheenbeschermers 
zijn verplicht 
Het kan fris zijn in de hal dus graag rekening houden met de kleding voor de pauzes en 
voor/na de wedstrijden. 
  
GRAAG 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd melden bij de wedstrijdtafel in de 
hal. 
  
Adres: 
Professor Struijckenstraat 19, 1502 RV Zaandam, Nederland 
(tegenover de DEKA Markt in de Oostzijde, ingang aan de achterkant van de sporthal)  
  
  
J07/Miniracers + J08-3 + 4 
08.30 – 09.55 uur 
  
J08-1 +2 – J09-1 +2 
10.00 – 11.10 uur 
  
J010-2,3,4,5 
11.15 – 12.55 uur 
  
J010-1, J011-3 + 4, M011-1 
13.00 – 14.35 uur 
  
J011-1 + 2, J013-2 + 3, M013-2 
14.40 – 16.40 uur 
  
M013-1 + J013-1 + J015-2 + 3 
16.45 – 19.25 uur 
  
J015-1 + J017-1 + 2 
19.30 – 21.05 
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Een passend kerstcadeau voor een 

voetballiefhebber?  

Denk dan ook eens aan dit boek en 

steun daarmee RCZ! 

 

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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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   : JO17                 

Kosten     : Gourmetten gratis, drinken voor eigen rekening via de 

bar.      

Wij hopen jullie dus allemaal te zien op Vrijdag 12 Januari 2018 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 8 januari 2018. 

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

 

Namens de jeugdactiviteiten van RCZ .  

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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Een nieuwe, makkelijke manier om  

RCZ te sponsoren  

met je kerstaankopen! 

 

 

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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JAARVERSLAG VOETBALVERENIGING RCZ 2017 

 

HET GAAT GOED MET RCZ! 

Voetbalvereniging RCZ groeit en bloeit!  Met ruim 600 enthousiaste leden, waarvan meer 

dan de helft bestaat uit jeugd, doet RCZ het ook dit jaar weer prima. Er is dit jaar wéér een 

aantal jeugdteams bijgekomen. We zijn blij met de vele vrijwilligers en sponsors die alle 

activiteiten van onze club mogelijk maken. 

 

KANTINE 

Misschien wel één van de gezelligste van de Zaanstreek, in onze ogen zeker! Een warm nest 

waar iedereen welkom is. Doordeweeks, in de weekenden en bij feesten en evenementen 

staat een groep vaste medewerkers altijd klaar om iedereen van een hapje en een drankje te 

voorzien. Fantastisch werk!!! 

Geholpen door de spelers en ouders die hun taak van de verplichte kantinedienst invullen 

wordt er elke keer weer bergen werk verzet die de club ten goede komt. Ook de goede 

inkoop, gekoppeld aan redelijk lage prijzen, helpt mee om ons clubhuis vaak vol te hebben 

en draagt bij aan de realisatie van onze wensen richting de toekomst. 

 

COMPLEX 

Dat ons complex de laatste jaren een ware metamorfose heeft ondergaan is iedereen wel 

duidelijk. Het afgelopen jaar zijn erop het C-veld nieuwe lichtmasten geplaatst waardoor de 

trainingscapaciteit aanzienlijk is uitgebreid. Dank aan allen die hieraan hebben mee 

geholpen. In de zomerperiode zijn ons A- en C- veld voorzien van (ondergrondse) sproei-

installaties waardoor het werk voor onze dagploeg ook een stukje makkelijker wordt. Als 

alles volgens plan verloopt zal begin 2018 een begin worden gemaakt met de aanleg van ca. 

50 parkeerplaatsen, aan de overkant van de sloot langs ons A- en B-veld. Dit zal het 

parkeerprobleem, dat voornamelijk op de zaterdag bestaat, enorm verlichten. 
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DAGPLOEG 

De dagploeg is een onmisbare schakel binnen onze vereniging. Vele klussen worden door 

deze mannen geklaard en zij zorgen ervoor dat de velden er altijd weer keurig bij liggen. 

Daarnaast worden de kleedkamers en kantine weer netjes schoon gemaakt. Hulde hiervoor! 

Op maandag, woensdag en vrijdag zijn zij uren in de weer om al dit onderhoud te verrichten. 

Heeft u ook interesse om mee te helpen? Loop gerust eens langs bij de mannen. 

 

SPONSORS 

RCZ heeft een grote groep trouwe sponsors, die door hun financiële bijdrage, veel mogelijk 

maken. Denk aan tenues voor de selectieteams, maar ook bijvoorbeeld materiaal en 

onderhoud. Dank voor uw bijdrage! 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met het op orde brengen van de gehele 

ledenadministratie. Dit is belangrijk voor zowel het onderhouden van het contact met de 

leden, bijvoorbeeld het versturen van onze wekelijkse nieuwsbrief De Racer, maar ook voor 

contributiebetalingen. Wijzigen uw contactgegevens? Laat het dan snel weten aan onze 

ledenadministratie. 

 

JEUGD 

De jeugdafdeling van RCZ (jongens en meisjes) groeit de laatste jaren gestaag door. Mede 

door de activiteitencommissie die gedurende het gehele seizoen allerlei leuke dingen voor de 

jeugd organiseert, zoals bingo, sinterklaasfeest, gourmetten, etcetera. Ook de befaamde 

“Night of the Racers” is heel populair bij onze jeugd. 

Bij RCZ zijn alle spelers even belangrijk en er is een plek voor zowel de recreatieve als de 

prestatieve speler. Elke speler moet twee maal in de week kunnen trainen op zijn/haar eigen 

niveau met zijn/haar eigen team en trainer. 

Om de gestage groei en het plezier om bij onze vereniging te willen/blijven voetballen in 

goede banen te leiden hebben wij besloten om een technische commissie in het leven te 

roepen. Dit heeft als resultaat dat er in samenspraak met de technische commissie en 

jeugdbestuur, door de technisch jeugdcoördinator een “Jeugdbeleidsplan” is geschreven. 

Daarbij verliezen wij niet uit het oog dat wij een sociale vereniging zijn waar plezier het 

uitgangspunt is. 

Het jeugdbeleidsplan moet de komende jaren een leidraad zijn om de ingeslagen weg 

succesvol te kunnen vervolgen. 
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JEUGDACTIVITEITEN 

De jeugdactiviteitencommissie was het afgelopen jaar weer zeer actief. Met onder andere 

Sinterklaasfeest, bingo-, film- en gourmetavonden, Paasfeest, 100% Fun-dag en Night of the 

Racers, zorgt zij voor gezelligheid en binding met de vereniging. RCZ, de club waar alles 

kan! Ook voor het komend jaar staan er weer vele leuke activiteiten op de planning. Wilt u 

hier een handje bij helpen? Alle hulp is welkom! 

 

TOERNOOIEN 

Het 2e Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi was wederom een supergroot succes. Meer dan 1200 

kinderen bezochten en speelden in één weekend op onze velden. En ook het jaarlijkse Freek 

Groot toernooi en het Spaans toernooi waren een gezellig en sportief feest. Voor het komend 

jaar staan deze drie toernooien uiteraard weer op de agenda. Er wordt al hard aan gewerkt 

door de toernooi-organisaties. We hopen op mooi weer en leuke dagen! 

 

ACTVITEITEN  

Afgelopen jaar waren er weer 2 Supermegabingo’s. Deze druk bezochte avonden staan altijd 

garant voor een dolle boel. Komend jaar weer in de planning!  

Het 35+ veteranenvoetbal, dat we gezamenlijk met Hercules en ZCFC organiseren, gaat ook 

goed. Een potje vrijdagavondvoetbal waarbij het resultaat, maar zeker ook de derde helft 

belangrijk is. 

Aan de jaarlijkse Sylvesterloop deden ook dit jaar weer vele enthousiaste hardlopers mee. Op 

24 december is alweer de 46e editie van dit evenement. 

 

COMMUNICATIE 

Onze website www.rcz.nu heeft een nieuw jasje gekregen, waardoor alle informatie nu nog 

eenvoudiger te vinden is. Onze nieuwsbrief De Racer verschijnt trouw iedere week in 

gedrukte vorm en wordt digitaal aan alle leden verstuurd. Dank aan de redactie en drukkerij 

Zaansprint voor het verzorgen van deze essentiële communicatie naar onze leden. En 

natuurlijk ook aan alle verslaggevers die trouw wedstrijdverslagen sturen. Onze Facebook-

pagina heeft inmiddels 479 vrienden. Hier delen we foto’s en nieuwtjes. We zijn blij dat hier 

ook altijd zeer enthousiast op gereageerd wordt met likes en shares. Heeft u ook een 

nieuwtje om te delen met de leden of een wedstrijdverslagje geschreven? Schroom dan niet 

om deze te sturen naar de redactie van RCZ.  

 

FINANCIEEL 

Financieel gaat het goed met RCZ. Het financieel jaarverslag wordt gedeeld tijdens de 

Algemene Ledenvergadering. 
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