
De Racer – nummer 15 seizoen 2016/2017 06-12-2016 

Website: www.rcz.nu 

 

De Racer 
seizoen 2016-2017 

 

 
 
 
 

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

  

http://www.rcz.nu/


De Racer – nummer 15 seizoen 2016/2017 06-12-2016 

Website: www.rcz.nu 

 
 
 
 

De Racer  
clubblad van RCZ Zaandam 

 

 
Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
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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 
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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 
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1e Seizoenshelft zit er bijna op 

 
Nog een paar weken en we kunnen met z’n allen gaan genieten van een korte winterstop en 
welverdiende vrije dagen rond Kerst en Oud & Nieuw. 

Het is een bewogen half jaartje geweest waar binnen de club ontzettend veel is gebeurd. 
Natuurlijk gaan er wel eens dingen fout maar met die ongelofelijke inzet van al die 
vrijwilligers staat RCZ nog steeds goed op de rails. Juist die vrijwilligers zijn de ijzersterke 

drijfveer waar onze club door gedragen wordt. Op het veld, langs het veld, in de kantine, 
doordeweeks en in het weekend: ga zo maar door jullie maken RCZ tot die club wat het is en 

die blijft maar groeien. Dat vergt natuurlijk heel veel inzet en wijsheid om ook de structuur te 
handhaven en waar nodig aan te passen. Ik kan u geruststellen en verzekeren dat wij, bestuur 
en een aantal vrijwilligers, achter de schermen hier druk mee bezig zijn en de ontwikkeling 

van ons mooie cluppie RCZ, laten voort bestaan. 
 

Geweldig om te zien dat wij in de najaarscompetitie bij de jeugd weer diverse kampioenen 
hebben mogen begroeten. Proficiat jongens en ik heb met mijn eigen ogen gezien dat daar 
volop van is genoten. Maar ook die teams, waar de resultaten misschien iets minder waren, 

hebben gepresteerd. Mooi om te zien dat het plezier er zowel op de training als in de wedstrijd 
vanaf straalt ook bij hen. Ga zo door met jullie leiders en trainers. 

Bij de senioren loopt het ook redelijk. Ons vlaggenschip heeft het zwaar, vooral in 
thuiswedstrijden, maar met een tomeloze inzet zijn wij in uitwedstrijden niet te verslaan. Ook 
de andere seniorenteams en de Dames , zowel op zaterdag als zondag, spelen met wisselend 

succes hun potjes waarbij het leuk is om te vermelden dat ons 5e elftal een toegevoegde 
waarde voor de club is. 
 

Dan staat er de komende weken nog ontzettend veel te gebeuren alvorens we het vuurwerk 
voor 2017 kunnen gaan afsteken: 

In de loop van december worden de lichtmasten op het C veld aangesloten waardoor we 
straks na het kerstreces weer over voldoende trainingscapaciteit beschikken. 
De jaarvergadering is op donderdag 15 december aanvang 20.30 uur. Wij, als bestuur, 

rekenen weer op een grote opkomst. Wat we het ook erg leuk zouden vinden is om ouders van 
jeugdleden te mogen begroeten en met ons mee te denken over de toekomst van RCZ. 

Zaterdag 24 december is de 45e RCZ Sylvesterloop en we rekenen op veel RCZ-ers, jeugd en 
senioren, aan de start. 
 

Dinsdag 27 december het oliebollen zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd in sporthal De Struijk. 
U ziet het, RCZ is continu in beweging, ook naast het voetbal weer diverse activiteiten. 

Rest mij nog, namens het bestuur, al die vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet 
voor de club. Jullie maken de club en we hopen ook in de toekomst op jullie te mogen blijven 
rekenen. Neemt niet weg dat wij meer vrijwilligers op alle fronten kunnen gebruiken. U bent 

welkom en neem gerust met ons even contact op. 
 

Tot slot wens ik, namens het bestuur van RCZ, iedereen alvast fijne feestdagen 
toe en een gezond, sportief 2017. 
 
André Punt, voorzitter RCZ 
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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 
25 en 26 mei  Night of the Racers 
27 en 28 mei 2e Ella Arendse toernooi 
3 juni   Spaans toernooi 

 
 
Uitslagen Afgelopen Weekend 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

3 dec 8.30 WSV 30 JO11-2 RCZ JO11-3 4 - 0 
 

3 dec 8.30 SVA JO9-7 RCZ JO9-4 1 - 7 
 

3 dec 8.45 Wherevogels De JO9-2 RCZ JO9-2 2 - 0 
 

3 dec 8.45 RCZ JO8-2 Purmerland JO8-1 2 - 2 
 

3 dec 8.45 RCZ JO11-1 Westfriezen JO11-2 6 - 2  

 

3 dec 8.45 Foresters de JO8-3 RCZ JO8-1 0 - 10 
 

3 dec 8.45 RCZ JO9-3 Purmersteijn JO9-5 6 - 6 
 

3 dec 8.45 RCZ JO13-3 Saenden JO13-1 0 - 9 
 

3 dec 8.45 RCZ MO11-2 DEM MO11-1 0 - 16 
 

3 dec 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers OSV Roadrunners - 
 

3 dec 9.00 Volendam (rkav) MO11-2 RCZ MO11-1 11 - 0 
 

3 dec 10.00 Westzaan JO15-2 RCZ JO15-2 1 - 8  

 

3 dec 10.00 Kwadijk JO13-1 RCZ JO13-2 4 - 1 
 

3 dec 10.30 RCZ JO12-1 Always Forward JO12-2 6 - 3 
 

3 dec 10.30 RCZ MO13-1 KFC MO13-1 4 - 0 
 

3 dec 10.30 RCZ JO15-1 JOS/W'graafsmeer JO15-1 2 - 5 
 

3 dec 10.30 RCZ JO9-1 Buiksloot JO9-2 1 - 2 
 

3 dec 11.00 RKEDO JO10-2 RCZ JO10-2 0 - 7 
 

http://www.rcz.nu/113/6878/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/6912/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

3 dec 11.15 SDW JO13-1 RCZ JO13-1 0 - 1 
 

3 dec 11.30 DWS JO17-3 RCZ JO17-1 3 - 2 
 

3 dec 12.00 RCZ 45+1 Overbos 45+1 5 - 1 
 

3 dec 12.00 RCZ JO11-2 ZOB JO11-3 8 - 2 
 

3 dec 12.00 RCZ JO19-1 TOG JO19-1 6 - 2 
 

3 dec 12.00 RCZ JO10-1 Koedijk JO10-1 6 - 0 
 

3 dec 14.00 RCZ 2 Jong Holland 4 0 - 9 
 

3 dec 14.00 RCZ 35+1 United/DAVO 35+1 3 - 0  

 

3 dec 14.30 Vlug en Vaardig 1 RCZ 1 6 - 3 
 

4 dec 10.00 OFC 2 (zon) RCZ 3 (zon) 9 - 0 
 

4 dec 10.00 Purmersteijn 8 (zon) RCZ 4 (zon) 5 - 1  

 

4 dec 12.00 IVV VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 6 - 0 
 

4 dec 14.00 Germaan/De Eland asv 1 (zon) RCZ 1 (zon) 4 - 0  

 

4 dec 14.30 WV-HEDW 13 (zon) RCZ 5 (zon) 2 - 1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

10 dec 10.00 RCZ JO6/7 Mini Racers OSV Calimero's 

10 dec 10.30 RCZ JO13-1 Zaandijk JO13-1 

10 dec 10.30 RCZ JO11-1 Volendam (rkav) JO11-4 

10 dec 10.30 RCZ JO9-2 Assendelft JO9-1 

10 dec 12.00 RCZ JO17-1 Zilvermeeuwen JO17-1 

10 dec 12.00 RCZ JO14-1 Fortuna Wormerv. JO14-3 

10 dec 14.30 RCZ 1 Westzaan 1 

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

11 dec 11.00 RCZ 2 (zon) SVA 3 (zon) 

     

http://www.rcz.nu/113/6179/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/6508/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/3854/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit 

11 dec 12.00 RCZ 3 (zon) Hercules Zaandam sc 4 (zon) 

11 dec 14.00 RCZ 1 (zon) Swift 1 (zon) 

11 dec 14.00 RCZ 5 (zon) KFC 5 (zon) 

11 dec 14.00 RCZ VR1 (zon) DWS VR1 (zon) 

 
Programma aanstaande UIT-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

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

10 dec 10.00 EDO hfc JO12-1 RCZ JO12-1 

10 dec 11.00 ZCFC 4 RCZ 2 

10 dec 14.00 Wherevogels De JO19-1 RCZ JO19-1 

10 dec 14.30 Overbos 35+1 RCZ 35+1 

10 dec 14.30 Badhoevedorp 35+2 RCZ 35+2 

10 dec 14.45 AFC 45+1 RCZ 45+1 

 
 
 

KANTINEDIENST DONDERDAG 8 DECEMBER 
17.30-19.15 : Mireille 
19.15-21.00 : Gré 
21.00-Einde : Jeffrey        
KANTINEDIENST ZATERDAG 10 DECEMBER 
09.00-13.00 : Mary & Kayleigh 
09.30-12.00 : Ouder JO14-1 
12.00-14.30 : Ouder JO9-2 ( Jose Pressani )+ Ouder JO11-1 
(Oda dos Santos) 
13.00-Einde : Richard 
14.00-16.30 : Ouder JO17-1 
16.30-Einde : Speler RCZ 1(Yannick Bosch) 

KANTINEDIENST ZONDAG  11 DECEMBER 
09.00-14.00  : Gré 
09.30-14.00  : vaste medewerker 
12.00-14.00  : Speler RCZ 4 
13.00-Einde  : Mike 
13.00-15.30  : Speler RCZ 2 
14.00-16.30  : Speler RCZ 3  
14.45-18.30  : vaste medewerker + vaste medewerker 
16.00-18.30  : 2 Spelers RCZ 1  + Speelster RCZ Dames 
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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,  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, F. Leuverman, J. de Jong, M. 
Verkuijl, R. Mooijen 
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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Alleen vandaag nog opgeven voor Gourmetten!! 

 
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.         

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 . 

 

Adam Chabouni en Jayden Alhamad ,                  

Zijn op Zondag  11 December 2016  gekozen 

uit het team RCZ  Jo 8-2  om samen Pupil van 
de Week bij de wedstrijd van RCZ 1 tegen  
Swift  1 te zijn. 

Jullie kunnen je die middag bij de 

bestuurskamer melden om 12.15 uur (bij trainer 
Marco van Petersen , Stefan van Dam en 

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

Wij wensen jullie veel plezier deze middag. 

 

Namens de jeugdafdeling van RCZ.            

file:///C:/Users/makroxxx/Desktop/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 

Beste leden, 
 

De decembermaand is altijd druk. Feestdagen, inkopen, 

gezellig samenzijn. Ook bij RCZ valt er van alles te 
beleven. De meeste teams spelen nog wedstrijden. 
Sommige teams zijn al klaar en een aantal is zelfs 

kampioen! 
Hieronder een overzicht voor de komende weken: 
De trainingen voor de jeugd gaan door tot en met dinsdag 

20 december 
De trainingen voor de senioren gaan door tot en met 
donderdag 22 december 

Na de kerstvakantie starten de trainingen weer op maandag 9 januari 
Let op: een aantal teams speelt een wedstrijd op zaterdag 7 januari 
Verdere activiteiten in december: 

Vrijdag 9 december Kerstgourmet voor JO14, JO15, JO17 en JO19. Dat mag je niet missen! Meld je 
nu aan via jeugdevenementen@rcz.nu 
Zaterdag 24 december 45e RCZ Sylvesterloop. Keuze uit 18,0 km, 7,6 km of 4,4 km. Loop gezellig 

mee met je team! Meer info op de website 
Dinsdag 27 december Oliebollentoernooi voor de jeugd in Sporthal De Struijk. Meer informatie 
hierover volgt later 

We wensen jullie een hele fijne feestmaand! 
Het RCZ-bestuur en alle vrijwilligers 
 
Beste leden, 
 
De meeste leden hebben inmiddels (de eerste helft van) hun contributie betaald. 
Toch missen we nog een flink aantal betalingen, ook na herinnering. Deze week 
worden de aanmaningen inclusief de boetes voor te late betaling verstuurd. Een 
dringend verzoek aan de betreffende leden daarom om alsnog snel te betalen. 
Wanneer er niet betaald is wordt er ook niet gevoetbald na de winterstop.  
Heb je vragen over de contributiebetaling? Neem dan contact op met Petra Koppen 
via ledenadministratie@rcz.nu. 
Mocht je reeds betaald hebben dan graag deze mail als niet verzonden beschouwen. 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

mailto:jeugdevenementen@rcz.nu
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De kantine van R.C.Z was op woensdag middag 30 November  goed bezet met 85-tig enthousiaste 

racers .   
Toen iedereen op de banken zat kwam eerst Clown Ellebel optreden, die heel wat trucjes liet zien aan 
ons. De racers hebben genoten van de kunsten die Ellebel liet zien en soms vol verbazing begrepen 

ze niet hoe dat nu kon. Na dit optreden gingen we aan tafel om te gaan eten ook kwamen er 2 pieten 
langs die pepernoten uitdeelde.   
Na het eten gingen we weer op de banken klaar zitten voor Sinterklaas en na wat liedjes gezongen te 

hebben kwam sinterklaas bij het liedje sinterklaasje kom maar binnen , echt binnen .Sinterklaas was 
blij dat bij weer bij de voetbalvereniging R.C.Z mocht zijn. 
Een aantal racers kwamen naar voren om sinterklaasliedjes te zingen. Daarna een Quiz die zo 

gedaan was veel racers wisten de antwoorden dan ook prima te zeggen.  
Het was nu tijd voor muziek en dans DJ Klaas had al een polonaise nummer op staan, iedereen deed 
hier aan mee.   

De cadeautjes hadden de pieten al gepakt en bij sinterklaas zijn stoel neergezet , maar het was te 
vroeg om al uit te gaan pakken dus nog even door dansen en toen was het tijd om........in een kring te 
gaan zitten en gaf piet de cadeautjes door zodat iedereen uiteindelijk een cadeautje had. Nu dan 

aftellen 1....2....3..... een hoop papier geritsel en lawaai. Ook nu was het cadeautje een schot in de 
roos , voor ieder kind een voetbal in de kleuren van R.C.Z zwart/wit. Ondertussen kwamen de ouders 
ook naar binnen. 

Sinterklaas met zijn pieten moesten weer verder en nam afscheid van de kinderen, uit volle borst werd 
toen  Dag sinterklaasje, daag ,.....gezongen en ging ook iedereen verwend met zijn bal naar huis toe.  
Dit sinterklaasfeest is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote Clubactie en met heel veel 

hulp van vele vrijwilligers die deze middag mee geholpen hebben, bedankt allemaal  voor jullie inzet 
hiervoor!!!!!! 
Foto's die deze middag gemaakt zijn staan op de site van r.c.z. 

 

 
 
Zaterdag 3 December was de training bij de dwergen net iets anders dan ze gewend waren. Wat was 
het geval er stonden 4 pieten op het trainingsveld om mee te doen met de training van de dwergen.  

Dat hebben de pieten geweten de dwergen lieten ze alle hoeken van het doel zien. Je kon echt wel 
zien dat ze niet echt gewend waren om te voetballen en de keepen , ze deden wel erg hun best 
hiervoor. 

De kinderen kregen wat pepernoten van de pieten en gingen naar andere racers nog kijken bij het 
voetballen. 
In de kantine gekomen was daar een team de JO 8-1 die kampioen was geworden daar gingen de 

pieten ook even langs om pepernoten de geven . De pieten hoorde dat er nog meer teams kampioen 
waren geworden de JO 9-1, JO 13-1 , JO 15-2 en de JO 9-4 helaas voor deze teams konden ze niet 
blijven. 

Het is een hele gezellige training ochtend geweest met de pieten bij de dwergen. 
Deze ochtend zijn er foto's gemaakt en deze zijn eerdaags te zien op de site.  
 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z 
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Op het moment van het ter perse gaan van de geprinte versie wachtten 

wij nog op wat foto’s en verslagen. Deze kunt u wel terugvinden op 

www.rcz.nu! 

 

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. 

 
RCZ JO11-1 – Westfriezen JO11-2 
 
Ik val maar meteen met de deur in huis: u heeft afgelopen zaterdagochtend een wereldpot gemist. En dat terwijl ik 
u nog zo had uitgenodigd. U heeft uzelf echt tekort gedaan. Wat u heeft gemist? Een geweldige wedstrijd waar 
alles in zat en die eindigde in een eclatante overwinning voor de JO11-1. 
 
Het was weer ouderwets vroeg, de aftrap was om kwart voor negen, dus dat betekende dat er voor dag en dauw, 
nog in het donker moest worden opgestaan. Maar dat is iets wat elke trouwe voetbalouder wel herkent en graag 
voor lief wordt genomen, want “je krijgt er zo veel moois voor terug”. Nou, deze ochtend de ouders van de JO11 -1 
in ieder geval wel! 
 
De mannen van de JO11-1 moesten het doen zonder Angelo, die ziek was. De Westfriezen stonden één plaats 
onder de Racers, de teams waren op papier dus aan elkaar gewaagd. Zodra het eerste fluitsignaal geklonken 
had, gingen de Racers er met de bal vandoor en eigenlijk zijn ze de hele wedstrijd in balbezit gebleven . 
 
Binnen de kortste keren spatte de bal al tegen de lat van de Westfriezen. Kerim liet even weten dat hij wakker 
was. Even later volgde de “elleboog-van-week” en moest Joris gehavend het veld verlaten. Gelukkig bleek in de 
loop van de wedstrijd dat het een ongelukje was, want het was een 
sportieve wedstrijd. Met een ook zeer sportieve coach van de tegenpartij, 
dat mag ook wel eens worden gezegd.  
 
De Racers voetballen volgens het boekje, dus van achter via de zijlijnen 
opbouwen en dan voorgeven. Boyd geeft van achter uit een diepe pass 
op Kerim, die snel doorspeelt naar Sem, maar het schot gaat jammer 
genoeg naast. Kerim is deze ochtend een druk baasje, want even later 
gaat hij de 16 in, speelt af op Joris, maar de keeper weet met een duik 
Joris’ schot uit z’n doel te houden. 
 
Dan rukt Jasper langs de zijlijn op. Hij vindt Kerim die naar binnen trekt en op randje 16 de bal afspeelt op Sem  
en met een weer-ga-loos schot over de keeper, eindigt Sem’s schot in de kruising. De fans langs de lijn 
schreeuwden om een herhaling, wat een prachtig doelpunt, 1-0! 
 
Een hoekschop voor RCZ. Sem verlengt op Kerim, Kerim haalt uit, de bal gaat onder de West-Friese keeper 
door, maar hij kan net op tijd z’n fout herstellen en de bal nog nipt op de lijn grijpen. Iets later geeft Max voor op 
de Kerim, die de bal geweldig uit de draai aanneemt, maar z’n schot eindigt op de lat. 
 
Na alweer een aanval van de Racers, volgt een ingooi aan de zijlijn. De bal komt bij Fons terecht die eens flink 
uithaalt op doel, Kerim geeft de bal nog een laatste zetje en het tweede doelpunt is een feit, 2-0. De Westfriezen 
komen er, ondanks dat het gehele team een ruime kop groter is dan de Racers (wat geven ze die kinderen in de 
kop van Noord-Holland toch te eten…), niet aan te pas.  
 
Het derde doelpunt is er weer één van een ongekende 
schoonheid. Oftewel een wereldgoal. Max neemt een voorzet 
van Kerim geweldig aan, haalt meteen uit en scoort, 3-0. 
Weer wordt er tevergeefs om een herhaling gevraagd. Wat 
een fraai doelpunt. 
En net als vorige week wordt de start van de tweede helft 
gemist door de vaste aanhang van de JO11-1. Het is een 
hardnekkig iets, misschien toch eens de horloges ijken. Of 
wellicht dat Jordy en Oda het wel zo rustig vinden om zonder 
al die overenthousiaste ouders de tweede helft te beginnen. 
 

http://www.rcz.nu/
mailto:redactie@rcz.nu
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De Racers gaan lekker door met waar ze in de eerste helft mee bezig waren: uitgekiend voetballen, over - en 
afspelen, jagen, dicht op de man spelen. De Westfriezen komen amper aan het opbouwen van een aanval toe, 
want Boyd en Jasper zijn uiterst scherp en voordat het gevaarlijk kan worden, hebben zij de angel al vakkundig 
uit de West-Friese aanval gehaald.  
 
En aanvallen blijft RCZ ook. Een steekpassje van Fons wordt door Max koelbloedig benut, 4-0. De Racers zijn 
over de hele linie sterker, ze voetballen slim, het tempo ligt hoog. Ik ben wel eens benieuwd naar het aantal 
kilometers dat de jongens afleggen op zo’n ochtend, wat een bikkels, ze bleven gaan. 
 
Toch weet Westfriezen een doelpunt te scoren. En eerlijk is eerlijk, het was een mooi doelpunt, ze  verdienden 
het. Want ondanks de achterstand en het overwicht van RCZ, hielden ze hun koppies op en bleven ze moedig 
weerstand bieden. Maar RCZ blijft ook gaan. Een prachtige aanval van Joris, Kerim en Kick, eindigt met een lobje 
van Sem op de lat. Het tempo lag erg hoog deze ochtend. 
 
Er volgen nog kansen van Kerim en Kick, maar dan is het Sem die het geblokte schot van Kerim benut en de 5 -1 
scoort. Westfriezen stroopt de mouwen op en testen bij een vrije trap keeper Thomas, maar die is bij de les en 
heeft klemvast. Op een mooie voorzet van Jasper kan Max nog net met z’n grote teen de bal raken, maar die 
gaat net naast. Het is een spervuur van schoten en kansen die de West-Friese gelegenheidskeeper te 
verstouwen krijgt. 
 

Op een hoekschop van Fons staat 
Kick precies goed en weet hij het 
zesde doelpunt te scoren, 6-1. Wat 
een heerlijke stand. Even later stoomt 
Kick langs de zijlijn op, passt op Max, 
die doorspeelt op Kerim, die voorgeeft 
op Joris en diens schot wordt door de 
keeper gepareerd. Dit om te schetsen 
hoe goed en snel de mannen deze 
ochtend samen- en rondspelen.  

 
En dan net op het moment dat de Racers aan het wisselen zijn en het een beetje chaotisch is, scoren de 
Westfriezen hun tweede doelpunt met een mooi hakje, 6-2. Tegen het einde van de wedstrijd schiet Kerim nog 
knallend op de lat en Joris uit de draai hard op de keeper, maar de eindstand blijft 6 -2. 
 
Het was een heerlijke wedstrijd en wat hebben alle mannen hard gewerkt. Het zag er bij vlagen oogstrelend uit . 
En alsof Sinterklaas de afloop van te voren al wist, was er na de wedstrijd nog een aardigheidje van de 
goedheiligman voor het team én de coaches, want laten we Oda en Jordy vooral ook niet vergeten.  
 
Volgende week de topper tegen de tweede op de rangli jst, Volendam. Thuis om 10.30u., dat belooft wat als de 
Racers de lijn doorzetten zoals ze zaterdag speelden. Ik heb u gewaarschuwd, doe uzelf niet te kort en kom 
kijken! Tot dan. 
 
Uw razende reporter 

 
RCZ 35+1--United/Davo 35+1 
 
Hedenmiddag in een lekker najaars - zonnetje ontvingen wij koploper  U/D uit Haarlem ,deze ploeg was maar met 
negen man gekomen, na diverse telefoontjes naar spelers toe ,liet scheidsrechter de Heer K. Dallinga toch om 
kwart over twee aftrappen. Dat het dan moeilijk voetballen is dat weet een ieder dus kwam onze voorhoede niet in 
zijn spel.Na vijf minuten kwam er weer een speler bij dus was U/D met tien m an, en ook nog steeds zonder 
grensrechter wat dan moeilijk is voor een scheidsrechter ,want dan moet hij op zijn eigen waarneming afgaan kwa 
buitenspel en cornerballen ,want de ene ploeg roept he scheids buitenspel terwijl de andere dan roept he scheids 
dat kan niet .wat nog verder opviel in de eerste helft was dat wij teveel de lange bal speelde (Mark en Patrick)die 
allemaal een prooi werden voor de keeper van U/D ,vlak voor rust nog een overtreding in het strafschop gebied 
van U/D maar de scheidsrechter liet doorgaan en floot meteen voor het rustsignaal. Na rust kon eindelijk na zijn 
blessure Peter weer voetballen wat voor RCZ goed uitpakte want nu kon het middenveld beter hun bal kwijt ,na 
ongeveer een kwartier in de tweede helft een cornerbal van links door Michael(O) genomen op het hoofd van 
Frank tegen de paal terug springende bal op zijn voet en de bal lag in de touwen 1 -0 hehe de ban was gebroken. 
Vijf minuten later werd Peter bediend op links deze speelde zijn man uit gaf voor op het hoofd van Michel e n dat 
betekende 2-0.Even later een lange bal op Michael(O) deze door op Peter die weer terug op Michael(O) deze op 
Michel die weer terug op Peter en die passeerde de keeper met een schuiver 3 -0 .Een paar minuten later floot de 
scheidsrechter af voor het einde van deze toch wel sportieve wedstrijd, dient toch nog wel even vermeld te 
worden dat Arno zich kon beperken tot enkele terug speel ballen en onze grensrechter de Heer J.Laan tot enkele 
vlagsignaal voor enkele uitballen. Jongens Bedankt . 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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Germaan/eland Zo- RCZ Zo 4-0 
Hedenmiddag togen wij weer richting Amsterdam om daar G/E te bestrijden er va lt helaas niet veel over te schrijven ,maar 

net a ls vorige week moeten wij toch onze hand in eigen boezem steken ,want als je na rust binnen acht minuten de 
wedstrijd uit handen geeft dan is dat niet best. Laten we vanaf a .s. zondag afspreken dat alle hoofden ,neuzen een kant 
opstaan en beloven aan de supporters beterschap .GEEN GEMOPPER ONDERLING MAAR ALS IEMAND EEN FOUTJE MAAKT 

PROBEER HEM DAN BIJ TE STAAN . 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  
 
Purmesteyn 4 - RCZ 4 
 
Het is zondag ochtend 8 uur 15 als de wekker gaat. Nadat ik met het goede been uit het goede bed ben gestapt 
is daar de gang naar de badkamer. Na nog een heerlijke kop koffie en de nachtelijke escapades van Coach John 
te hebben gelezen en gehoord op de app van RCZ 4  stap ik fris en fruitig om 9.00 de deur uit om nadat ik bij de 
auto gekomen ben te moeten constateren dat Moeder natuur een verrassing voor ons in petto had. Namelijk een 
dubbele laag ijs op de ruiten van de auto. Na tien minuten verwoed krabben kan ik door alle ruiten weer heen 
kijken en veilig op weg gaan naar het verre Purmerend. Zoals u weet beste lezer is daar dan altijd eerst de rit 
door het altijd pittoreske Zaandam om Zaandam uit te komen. Op de A7 aangekomen richting Purmerend had 
moeder natuur nog een verrassing voor ons. Stond in de Burgemeester buurt al een mooie winterzon in een 
strakke blauwe lucht aan de hemel, aangekomen op de A7 verscheen daar een dikke deken van mist met een 
zicht van wel dertig meter en deze hield aan tot aan Purmerend. Eindelijk aangekomen bij de voetbal velden van 
VV Purmersteyn scheen gelukkig hier ook het zonnetje. Na een warme welkom door alle reeds aanwezige 
Gladiatoren en nadat zij hun bewondering hadden uitgesproken over mijn nieuwe look ( lijk jaren jong er) werd het 
tijd om de kleedkamer op te zoeken. De coaches John en Ruud hadden weer een mooie opstelling uit de hoge 
hoed getoverd. De scheidsrechter welke ons verleden jaar twee keer een oor aan naaide door zeer dubieuze 
beslissingen bleek vandaag ook weer de scheidsrechter te zijn. En ook vandaag wist hij ook weer zijn 
(negatieve)stempel op de wedstrijd te drukken. Helaas bleek al na vijf minuten dat het bedachte strijdplan 
rechtstreeks de prullenbak in kon. Want na vijf minuten was de stand die zichtbaar was op het denkbeeldige 
elektronische scorebord reeds drie - nul in het voordeel van Purmersteyn. En nu zult u zich afvragen hoe dit 
kwam. Kort en krachtig, heel simpel, onoplettendheid, foute passes en door niet geconcentreerd aan de wedstrijd 
te beginnen. Ondanks deze flinke tegenslag gaven de Racers van RCZ 4 de moed niet op en begonnen na wat 
omzettingen fanatiek van zich af te bijten en creëerde diverse kansen, helaas waren die niet aan de diverse 
spelers besteed. Uiteindelijk was het Robbie Kokkie die op de juiste plaats stond om de inzet van Wim die de 
keeper nog wist tegen te houden om de bal tegen het net tot stilstaand te laten komen. Aan de kant werd weer 
optimistisch gedacht over de winstkansen. Helaas dacht Purmersteyn daar anders 
over. Een aanvaller liep weg bij zijn verdediger ( deze bleef staan waar hij stond ) 
waardoor de aanvaller van Purmersteyn alle ruimte kreeg om uit te halen om Jordy 
voor de vierde keer de gang naar het net te laten maken. Niet veel later was het 
tijd voor het warme kopje thee. Dat was zeker nodig want het was toch wel fris op 
het veld. Dan de tweede helft. op het nog steeds ijzige veld werden de messen 
geslepen om te kijken of er toch nog een goed resultaat te halen was. Met Jan 
voor Milan en Lennart voor Marcel werd de aanval ingezet. Ondanks de diverse 
pogingen en kansen lukte het niet om iets aan de achterstand te doen, sterker 
nog, met één van de uitvallen ( Purmersteyn werd voortdurend onder druk gezet 
door de Gladiatoren van RCZ 4) wisten de Purmerenders de vijf - één op het 
denkbeeldige elektronische scorebord te krijgen. Ondanks diverse pogingen nog 
wat aan de eindstand te doen werd dit toch de eindstand. De derde helft werd wel 
gewonnen. Wilt u de de Gladiatoren van RCZ 4 zelf in een live wedstrijd zien? 
Kom dan aanstaande zondag naar het Jagersveld. Waar om 10.00 uur de 
wedstrijd tegen Assendelft 6 op het programma. Tot zondag 
 
De Knoet.     

 
SVA JO9-7  -  RCZ JO9-4 
 
Tijd voor de laatste competitiewedstrijd van deze seizoenshelft. In alle vroegte op weg naar Assendelft, eerst flink 
krabben want het was ontzettend koud. Dit keer alleen in de auto, want zoonlief had de hele nacht lopen spugen 
en kon niet meespelen. Dat was toch even lastig. Gelukkig waren andere (buik)griepjes wel overwonnen zodat 
wij, zonder de zieke Mikai en de afwezige Bas, toch 8 spelers over hielden. Het Sinterklaasfeest woensdag bij de 
club was geslaagd en gelukkig moest niemand mee in de zak naar Spanje. 
Met een dun laagje douw/ijs op het veld begonnen wij onze laatste wedstrijd tegen SVA. Ondanks dat het 
kampioenschap vorige week al was binnen gehaald wilden de jongens ook deze wedstrijd graag winnen en 
ongeslagen de competitie afsluiten. Tegenstander SVA had slechts 4 punten verzameld, maar het was een 
enthousiast en positief ingesteld team. Vanaf het begin was het voor ons proberen om door de hechte 
verdediging te dringen en dat lukte vrij aardig. Het was goed te zien dat de spelers nu beter om konden gaan met 
een lastig bespeelbaar veld. Ondanks dat hij last van zijn spieren had wist Arda  2x te scoren en ook Muhammed 
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wist het net te vinden. Door een verwarrende situatie gingen wij met een 1 -3 voorsprong de rust in. Terwijl onze 
spelers en veel toeschouwers er van overtuigd waren dat de scheidsrechter had gefloten ( er lagen na een 
botsing 2 spelers op het veld) speelde een SVA speler door en schoof de bal in het doel. Tot verbazing van 
iedereen werd de goal toegekend. Wij beschouwden dit maar als een Sinterklaascadeautje en zochten de warme 
kleedkamer op. 
Na rust gingen wij vrolijk verder, ik zag een aantal hele mooie passeeracties van Arda en hij en Muhammed 
scoorden nog een aantal keer. Mohaned wist zijn goede spel van de afgelopen weken niet te bekronen met een 
doelpunt. De keeper van SVA hield flink wat ballen tegen, de teller bleef stil staan op 1-7. Achterin werd alles 
tegen gehouden door Delano en Sven. Zelfs Wouter begint het verdedigen onder de knie te krijgen, ondanks zijn 
natuurlijke drang om zo snel mogelijk in de spits te gaan staan, topper ! Hidde begint zich steeds meer als cap tain 
te manifesteren, ploeggenoten worden vakkundig goed op de plek gezet. Justin moesten wij na afloop ontdooien 
zodat hij weer kon uitblinken bij het penalty schieten.  
Zo komt er een eind aan een prachtige 1e seizoenshelft waar in alle wedstrijden werden gewonnen. Volgende 
week maken we er een mooi feest van, waarna wij kunnen genieten van de winterstop en ons daarna kunnen 
richten op de 2e seizoenshelft. Ik ben benieuwd wat deze ons gaat brengen. 
 
Matthijs 
 
 

RCZ JO15-2 KAMPIOEN – 
 De najaarscompetitie van een koploper 
 
Het duurde effe voordat het JO15-2 team in september in 
elkaar was geknutseld, want er moesten uit 24 jongens 
twee volwaardige onder 15-teams worden opgesteld. Heel 
veel jongens in deze leeftijdsgroep zijn qua niveau 
ongeveer even sterk. Het duurde daarom een paar 
competitiewedstrijden voordat we wisten wie in welk team 
zat. Ongeacht wie er speelden regen we de overwinningen 
aan elkaar. Maar goed, we hebben de 'meevoetballende' 
topkeeper Rick, die elke wedstrijd nog beter wordt. 
Linksback Jeroen, een weekje hier dan weer een weekje 
Brabant, maar een vaste waarde als hij er is. Het centrale 
duo Samuel en Hamdy. Daar kom je dus gewoon niet 
langs, en als je denkt dat je er langs bent, niet dus. 
Rechtsback Dana, maar als hij kan wil hij mee naar voren 
en dat kan hij dus ook heel goed. Dan linkshalf Joël, drie 
paar longen en een geweldig schot. Op Mid Mid staat vaak 
Lorenzo, maar ook op alle andere posities kan hij goed uit 

de voeten. Rechtshalf Alex, rustig en beheerst, maar technisch en heel belangrijk voor het team. Linksbuiten 
Davey, wil het liefst alle vrije trappen nemen en doelpunten maken, maar werkt ook heel hard voor zijn team. Dan 
de superspits Jasper, als hij het simpel zou houden zou hij  er meer maken, maar hij is nou eenmaal een 
kunstenaar en scoort het liefst met een omhaal. Op rechtsbuiten vinden we Camilo. Soms nog wat onrustig aan 
de bal, maar hij geeft nooit op en weet steeds makkelijker kansen te creëren en te scoren. Als laatste hebben we 
nieuwkomer Reshad. Heeft nog een paar trainingsuurtjes voor de boeg, maar begint al zichtbaar beter te worden. 
Als vast lid van het team wil ik ook nog onze vlagger Antonio noemen. Elke wedstrijd wappert hij ons naar de 
overwinning met zijn vlag.   
 
Dan de wedstrijden: Eerst moest Assendelft er m et 13-0 aan geloven en een week later werden we al 
koploper toen we Saenden met 10-0 hadden opgerold. De concurrentie was gewaarschuwd, want de nr. 2 Blauw-
Wit was niet van plan om bij ons te verliezen. Ze waren niet al te groot, maar wel technisch en ze s peelden goed 
over. Ze scoorden voor de rust 2 keer, waarvan eentje keihard onderkant lat die net achter onze doellijn de grond 
raakte. In de rust bespraken we de tactiek om het spel om te draaien. We zouden vol gas geven en met heel veel 
druk gaan voetballen. De aansluitingstreffer viel redelijk snel, maar daarna werd het moeilijk om de gelijkmaker te 
scoren. Maar op een gegeven moment lukte dat 5 minuten voor tijd toch nog. Blauw-Wit kraakte en piepte, maar 
wilde niet bezwijken. Een ziedend schot van Kevin werd op miraculeuze wijze door hun uitstekende 
doelman naast de goal getikt. Met deze 2-2 uitslag was de nek - aan - nek race tussen RCZ en Blauw-Wit 
begonnen. 
 
Omdat het nu menens werd met de stand op het bord werden de trainers van Zondag 1, Hans Bakker en Michel 
Kersten ingevlogen, helemaal vanaf Schiphol. Zij gingen ons verder helpen om beter te worden. Daarna was het 
de beurt aan Zaanlandia, wat altijd een beladen derby is. Met maar liefst acht wissels  wachtten zij ons daar op. 
Maar in de eerste minuut deelden wij een mokerslag uit en maakten meteen een doelpunt. Daarna was het strijd 
over en weer tot het einde van de wedstrijd. Want in de laatste minuut deelden we de genadeklap uit en maakten 
we het tweede en laatste doelpunt van de wedstrijd. Toen moesten we het opnemen tegen de reuzen van DEM. 
Allemaal kerels van twee meter groot, sterk, snel en onvermoeibaar. Een gelijk opgaand gevecht tot een stand 
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van 6-6 met nog één minuut op de klok. Die ene minuut maakte RCZ het verschil, door op pure wilskracht 
nog één keer alles uit de kast te halen. Een aanval, een voorzet, en Jasper brengt de beslissing, 7-6 voor RCZ. 
 
Daarna een eigenaardige wedstrijd met een vreemde scheids bij OFC. Davey had een thermo -broek aan en dat 
kon toch echt niet vond de scheids. Dus uit die broek, of anders niet meer meedoen. Eerst moest Lorenzo met 
geel eraf wegens een sliding. Maar ook met tien man weten wij te scoren, want Milan legt de bal 'gewoon' vanaf 
25 meter in de kruising. De 2e helft moest Camilo eraf, wegens commentaar op een eigen speler, en ook 
Henrique werd eruit gestuurd wegens ongeoorloofd zijn shirt uitdoen tijdens het wisselen. Toen de scheids er nog 
iemand dreigde uit te sturen riep ik verbouwereerd, "Maar scheids, dan hebben we nog maar acht spelers!". 
Waarop hun coach gelaten zei: "Wat maakt dat nou uit, zelfs dan scoren jullie nog". En gelijk had hij. Eindstand 
een 2-8 overwinning voor RCZ. Daarna kwam SVA op bezoek met vier wissels op de bank. Dat kan, maar als dan 
een ouder van hun in de dug-out kijkt en zegt: "zo, dat is geen verkeerde bank!!", denk ik dat ze zich goed 
hebben voorbereid. En het was inderdaad een hele goede ploeg. Maar wij waren toch net iets beter en  sloten de 
wedstrijd af met een zakelijke 3-2 overwinning. 
 
Toen moesten wij uit bij Hercules JO15-3, die ook boven in de poule meedraaide. Die willen we dus zeker niet 
verliezen. Never nooit niet!!! Toen ze daar zes wissels op de bank hadden zitten, werden we nog meer 
vastberaden. En toen we de geruchten hoorden dat ze Hercules JO15-2 uit de derde klasse op ons af hadden 
gestuurd raakten we getergd. Een snelle check op het competitieschema leerde dat ze de wedstrijd van JO15-2 
inderdaad hadden gecanceld voor die dag. Kom maar op Hercules, we lusten jullie rauw! Het werd inderdaad een 
echte derby. De eerste helft ging gelijk op en met een magere 0-1 voorsprong gingen we naar de kleedkamer. 
Maar intussen weten we dat wij de tweede helft altijd steeds sterker worden, en de tegenstanders naarmate de 
wedstrijd vordert de duimschroeven strakker aandraaien. Zo ook bij Hercules. Het keerpunt was toen Beau voor 
ons de 3-1 erin schoot. Hercules was uitgespeeld. Natuurlijk weer 2 gele kaarten voor ons, maar met negen man 
parkeerden we de bus en counterden de wedstrijd uit met een afgetekende 1-5 overwinning.   
 
Daarna kwam Zaandijk op bezoek. Opgewekt zei hun coach: "En dat de beste moge winnen." Dat gebeurde dus 
ook. RCZ was van meet af aan een maatje te groot en boekte een degelijke 5-1 overwinning. Vervolgens 
moesten we op bezoek bij Sporting Krommenie. Een nieuwe vis in de vijver, waarvan we niet wisten hoe goed ze 
waren. Vlak voor deze wedstrijd hoorden we dat concurrent Blauw-Wit hun eerste en enige nederlaag hadden 
tegen de reuzen van DEM. Dat gaf de burger moed, want een overwinning betekende zo goed als zeker 
kampioen. Maar wat was dat Sporting Krommenie stug. Net zo stug als wij. En wat vochten ze ervoor. Net als wij. 
En wat konden ze goed op doel schieten. Net als wij. Verdorie! Potverr...dorie!! In de kruising. Voor h un.... We 
staan 1-0 achter met nog maar een kwartier op de klok. Wij dus knokken. Zij dus ook..! Maar toen ineens. Een 
schot, van heel ver. En de bal daalt, en daalt en hun keeper kan er niet bij. Yes! 1 -1. Niels wat heb je gedaan. 
Acht wedstrijden met ons meedoen en het kampioenschapsdoelpunt maken. Hup Niels, Hup Niels. Toen nog 1 
minuut, waarin zij nog drie corners kado kregen van hun scheids. Maar het was bij ons alle hens aan dek, 
vrouwen en kinderen eerst en we hadden het kampioenschap krampachtig in onze handen. Iedereen gaf zijn 
leven voor het team in die laatste minuut. Toppers!! Het fluitsignaal klonk als muziek in onze oren. 
 
Maar toch... nog wel winnen onze laatste 
wedstijd of niet? Zijn we al 100% 
kampioen, of toch niet? We 
gingen in ieder geval nog 
naar Westzaan om daar 
onze stinkende best te 
doen. 11 kerels 
moesten het gaan 
doen, geen wissels, 
geen blessures 
oplopen dus. We 
waren sterker. Ze 
hadden 1 hele grote 
speler die uit een counter 
een doelpunt maakte. Maar 
toen hij even later opnieuw 
snoeihard uithaalde was het Rick die 
de bal in een duikvlucht klemvast had en niet 
meer losliet. Daarna walste RCZ over Westzaan heen.  
Ze waren niet opgewassen tegen de vechtmachine die JO15-2 inmiddels is geworden.  
 
Tot slot: Het was een bewogen najaar met veel spannende wedstrijden. Soms goed voetbal, vaak op karakter. 
Wel heel veel mooie doelpunten. We hebben veel geleerd van onze trainers en van elkaar. Maar we hebben 
nog veel te leren, als speler, maar ook als team. Ik ben trots op jullie en op wat we hebben bereikt. Ook ben ik blij 
met de trainers en de support van de ouders. Ga zo door, dan hebben we ook weer een mooie 
voorjaarscompetitie voor de boeg. 
Fijne feestdagen! 



De Racer – nummer 15 seizoen 2016/2017 06-12-2016 

Website: www.rcz.nu 

 
 

JO8-1 Kampioen! 
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