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Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
www.rcz.nu 
 
Bestuur Voorzitter  
Andre Punt tel. 06-20136764 
voorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Commerciële Activiteiten/ 
Penningmeester  
Karel Visser tel. 06-14727292 
penningmeester@rcz.nu 
 
Bestuur Secretaris  
Fiona Hoogmoed tel. 0650428820 
secretaris@rcz.nu  
 
Bestuur Jeugdafdeling 
Jeroen Vollrath tel. 06-54383837 
jeugdvoorzitter@rcz.nu 
 
Bestuur Stichting Sportpark 
Vabian Braan tel. 06-22437663 
stichting-sportpark@rcz.nu 
 
Wedstrijdsecretaris  
Gerth-Jan Heck tel.  06-55691508 
wedstrijdsecretaris@rcz.nu 
 
Ledenadministratie en contributie 
Petra Koppen tel. 06-51699951 
ledenadministratie@rcz.nu 
 
Coördinator toernooien 
Karel Koning  tel. 0636036588 
toernooi-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Zaterdag 
Klaas Dallinga tel.  06–46168265 
 
 
 
 
 

Jeugdcoördinatoren 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
Jordy de Jong tel. 06-12154539 
jeugdcoordinator@rcz.nu 
 
Coördinator JO12-JO13 
John van Dongen tel. 06-12109747 
d-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Dwergen 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
dwergen-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator stageplaatsen 
Gert Nieborg tel. 06-46744872 
stage-coordinator@rcz.nu  
 
Jeugdactiviteiten  
Gea van de Stadt tel. 06-37149612 
jeugdevenementen@rcz.nu 
 
Kantinezaken 
Michèle Ketema 06-29600530 
Richard Haamans 06-33187329 
kantine@rcz.nu 
Inkoop - Anton de Bois tel 06-10374645 
 
Club van 100 
Ada van der Wardt tel 06-38454714 
Clubvan100@rcz.nu 
 
Clubblad de Racer  
Joyce Diel 
redactie@rcz.nu 
 
Website RCZ 
Fiona Hoogmoed 
Peter Arendse 
Michel Hemminga 
website@rcz.nu 
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15 december Algemene ledenvergadering  (zie verderop in deze racer) 
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 

10 dec 9.00 Volendam (rkav) MO11-3 RCZ MO11-2 13 - 0 

10 dec 9.00 DRC JO8-2 RCZ JO8-2 8 - 0 

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

10 dec 10.00 EDO hfc JO12-1 RCZ JO12-1 6 - 4 

10 dec 10.30 RCZ JO11-1 Volendam (rkav) JO11-4 0 - 5 

10 dec 10.30 RCZ JO9-2 Assendelft JO9-1 5 - 2 

10 dec 10.30 RCZ JO13-1 Zaandijk JO13-1 - 

10 dec 11.00 ZCFC 4 RCZ 2 3 - 1 

10 dec 12.00 RCZ JO17-1 Zilvermeeuwen JO17-1 3 - 3 

10 dec 12.00 RCZ JO14-1 Fortuna Wormerv. JO14-3 4 - 2 

10 dec 14.00 Wherevogels De JO19-1 RCZ JO19-1 8 - 2 

10 dec 14.30 RCZ 1 Westzaan 1 0 - 5 

10 dec 14.30 Badhoevedorp 35+2 RCZ 35+2 2 - 7 

10 dec 14.45 AFC 45+1 RCZ 45+1 2 - 2 

11 dec 11.00 RCZ 2 (zon) SVA 3 (zon) 4 - 1 

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

11 dec 12.00 RCZ VR1 (zon) DWS VR1 (zon) 1 - 4 

11 dec 14.00 RCZ 1 (zon) Swift 1 (zon) 3 - 1 

11 dec 14.00 RCZ 5 (zon) KFC 5 (zon) 6 - 1 

http://www.rcz.nu/113/3860/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit type 

17 dec 14.00 RCZ 35+2 Wartburgia 35+1 co 

18 dec 14.00 RCZ 5 (zon) EVC 3 (zon) co 

 

 

 
 

 
 
 
 
Programma aanstaande UIT-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

17 dec 9.00 DRC Durgerdammer Draken RCZ JO6/7 Mini Racers vr 

17 dec 13.30 DSS JO14-2 RCZ JO14-1 co 

 
 
 

 
Beste Racer, 

 
Dinsdag 27 december a.s. speelt de jeugd 
het jaarlijkse RCZ  

 

Oliebollentoernooi 

in sporthal De Struijk. 
 

 
 

Vind jij het ook leuk om 27 december een paar wedstrijden fluiten?  

Geef je dan op via scheidsrechters@rcz.nu  
 

Groet, 
Peter. 
 

 
 

 
 

     

mailto:scheidsrechters@rcz.nu
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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, M. Lindeman 
 

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,  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, R. Lindeman, F. Meijn 

 

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.  
 

Bovendien kunnen we nog enkele mensen gebruiken om te assisteren. Wacht niet 
af, maar bel André direct op. Alvast bedankt. 
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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. 

  
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 

 
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 
We wensen jullie een hele fijne feestmaand! 

Het RCZ-bestuur en alle vrijwilligers 
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PASFOTO’S INLEVEREN TBV SPELERSPASSEN 
Zonder geldige spelerspas mag je GEEN wedstrijd spelen. Van de volgende spelers verloopt de spelerspas 
binnenkort of is al verlopen. Graag zo spoedig mogelijk een recente pasfoto inleveren in de bestuurskamer, foto 
in een envelop, met je naam er op!!!! 

Christian Alvarez Martinez Zon 3 

Umur Atay JO17-1 

Patrick Benner Za 2 

Juan Camacho Zon 3 

Guy Creton Za 2 

Justin Daalder Zon 3 

Eric 
Devaux 
Gambardella 

Zon 3 

Carlos 
Henrique 

Faneco Gouveia 
JO15-1 

Mara Haak D1 

Martijn Hellingman Zon 4 

Noa Hendriks D1 

Myrthe Hoff D1 

Bruce Jacobs JO11-2 

Rasjied Joemrati Za 1 

Samudi Williams JO19-1 

  

 

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 ZO- SWIFT ZO 
Hedenmiddag op een somber Jagersveld ontvingen wij het Amsterdamse Swift, dat op ena onderste plaats stond. 
Wat zal het hedenmiddag worden dacht ik bij mezelf ,want bij verlies dan stonden wij op die plek ,en bij winst 
konden we even adem halen. Het begin was hoopvol we hadden aanvallende intenties dus dat was al hoopvol 
,de kunst was alleen om de kansen te benutten, het eerste schot wat werd afgevuurd was van Oda maar helaas 
net over,voor ons doel kwamen enkele hachelijke momenten door verkeerd uit verdedigen, jongens waak 
daarvoor wacht niet te lang met weg schieten als een aanvaller van de tegenpartij op je afkomt en niet dooer het 
midden uitverdedigen wan t daar schuilt juist het meeste gevaar in .Toch kwamen we vlak voor rust op 
voorsprong  de nummer vijf van Swift verspeelde de bal aan Oda  deze gaf door aan Bennie die met een schuiver 
in de hoek de keeper van Swift passeerde 1-0 eindelijk eens een thuis doelpunt voor de trouwe supporters. Na 
rust het zelfde spelbeeld een aanvallend RCZ ,maar niet veel kansen kunnen afdwingen ,maar toch ineens werd 
Mousa gelanceerd deze meteen door aan Tom die iets te lang wachtte maar toch binnen schoof 2 -0 wat een 
weelde op ons thuiscomplex. Maar de vreugde was van korte duur want een paar minuten later een cornerbal 
voor Swift en daaruit kon de vrijstaande middenvoor van Swift gewoon inkoppen 2 -1 dus dat wordt weer billen 
knijpen dacht ik bij mezelf en moest dan ook even later van de zenuwen even aftappen en tijdens dat gebeuren 
hoorde ik gejuich van de RCZ aanhang en wist dus dat het 3-1 was.Bij navraag buiten bleek dat Merth hem voor 
had gegeven en Bennie hem tegen de touwen had gewerkt. Jongens vorige week de eerste uit nederlaag en 
vandaag de eerste thuisoverwinning, al was het voetbal niet erg mooi  maar de drie punten zijn binnen en een 
klein beetje lucht.  
Jongens bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  

mailto:redactie@rcz.nu
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Vrijdag 9 December was de  activiteit  gourmetten van georganiseerd voor de oudste jeugdleden. 
S middags werd er gestart met de voorbereidingen zoals boodschappen doen, tafels dekken , snoeren klaar 
leggen en aansluiten enzovoort. 
Om 18.30 uur konden  de teams aan tafel. 

 
 
Daarna konden de stukken vlees op de gourmetstellen bruin worden. 
Er kon wat drinken aan de bar bij Mary gekocht worden . 
Aan het einde van de maaltijd was er nog een lekker toetje, (ijs) voor diegene die nog een gaatje over hadden. 
En toen begon het ergste  de afwas , gelukkig was er voldoende hulp om dit te doen , want vele han den maken 
licht werk, toch Rick. 
Al met al is het een super gezellige en geslaagde avond geworden wat zeker voor herhaling vatbaar is.  
Bij deze willen we iedereen bedanken die geholpen heeft deze avond te doen slagen, dank jullie allemaal.  

Een dikke duim voor allemaal  !!! 
 
 
Het was weer een geslaagde activiteit voor onze jeugd. 

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

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.        

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Alle kampioenen van de najaarscompetitie 2016 GEFELICITTEERD! 
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RCZ JO11-1 – Volendam JO11-4 
 
De laatste wedstrijd van de mannen dan de JO11-1 voor de winterstop was een topper op papier, want er moest 
gespeeld worden tegen het vierde van Volendam, de nummer twee op de ranglijst. En ik val maar meteen met de 
deur in huis, speelden de Racers vorige week nog de sterren van de hemel, afgelopen zaterdag glinsterden de 
sterren een stukje minder. 
 
Maar eerst iets heel moois: de JO11-1 voetbalden in een speciaal “Ella-shirt”. Deze maand is het al weer twee 
jaar geleden dat Ella Arendse overleed en ter ere van haar werd er in shirts gespeeld met Ella er op. Voor de 
wedstrijd ging het team met Peter en Denice op de foto. Een mooi en speciaal moment. 

 
Wellicht dat de mannen er een beetje 
beduusd van waren, want het duurde even 
voor ze goed in de wedstrijd zaten en toen 
stonden ze al 0-2 achter. Tegen Volendam 
moet je van meet af aan bij de les zijn, bleek 
maar weer. Trouwens, elke dag een palinkje 
doet het goed voor de lengte van je kind, 
gezien de bomen van jongens uit Volendam. 
Jasper en Sem konden bijna twee keer in 
sommige spelers. 
Na die 0-2 achterstand werden de Racers dan 
toch echt wakker en lieten ze het voetbal zien 
waar ik ze hier zo vaak om roem. Na een 
mooi opgebouwde aanval komt de bal bij Max 
terecht, diens schot op doel is helaas een 

makkelijke prooi voor de keeper. Even later breekt Max weer uit, samen met Joris dit keer, maar ook hier is de 
Volendamse keeper een storende factor. 
Dan een weer een mooie aanval van Kerim en Joris, de keeper komt z’n doel uit, maar Kerim wordt door een 
verdediger naar de zijkant gespeeld, waar hij uiteindelijk een vrije trap mee krijgt. Die neemt Kerim zelf en het 
scheelt maar niks of hij had de bal er in één keer ingekruld. Nu zeilde de bal net over… 
Jasper heeft weer één van z’n fameuze dieptepasses in huis en stuurt Kerim weg, maar weer staat die 
Volendamse keeper z’n werk te doen. En goed ook, zou maar al te vaak in de wedstrijd blijken. Er ontsnapt wel 
geregeld een Volendammer aan de aandacht van de JO11-1, waardoor er plots eentje opdoemt voor Thomas. 
Maar het blijft vooralsnog 0-2. 
Op een verre uittrap van Thomas begint Joris een rush richting het doel van de tegenpartij, onderweg 
verschillende verdedigers ontwijkend. Helaas eindigt zijn afstandsschot in de handen van de keeper . Iets later 
probeert Joris het met een lobje over de keeper, maar ook dat wordt geen doelpunt. En ook Angelo’s 
afstandsschot mist het doel. 
 
Aan het begin van de tweede helft vindt een zeldzaamheid plaats: alle fans van JO11 -1 zijn al ruim voor het 
fluitsignaal voor de tweede helft aanwezig! Meestal zitten ze nog aan de koffie, maar deze keer waren ze paraat. 
Vol vertrouwen dat het allemaal goed zou komen. 
RCZ begint goed en al gauw krijgen ze een hoekschop. Max trapt de bal op maat het doelgebied in, waa r Fons 
het in de kluts probeert maar geen doel treft en Joris’ hakje geen probleem is voor de doelman. Thomas laat aan 
de andere kant zien dat hij zeer bij de pinken is als er een Volendammer ontsnapt en alleen op hem afkomt 
gestormd. Thomas houdt z’n hoofd koel en voorkomt het derde doelpunt. Vlak daarna volgt nog een Volendams 
schot op paal als de Racers te slordig verdedigen. 
Kerim krijgt de bal na een diepe pass van Fons, draait, maar weer staat die vermaledijde Volendamse keeper z’n 
werk te doen. De RCZ-verdediging heeft het zwaar deze ochtend. Kick en Joris draven zich suf over het veld. 
Jasper, Boyd, Sem hijsen alle zeilen bij, maar de Volendammers zijn vandaag en vooral in de tweede helft net 
een tikkie sneller en feller. 
De Racers raken moegestreden en daar weten de heren uit Volendam wel raad mee. Telkens weten ze slim een 
mannetje vrij voor het doel te spelen en zo komt de eindstand op 0-5. Een beetje een vertekende uitslag, want de 
Racers lieten bij vlagen prachtig voetbal zien. Alleen was het, voor een tegenstander als Volendam, te 
wisselvallig en dat was jammer.  
Maar er is heel hard gewerkt en de JO11-1 bleven hun doelpunt najagen. Het zat ook niet erg mee deze ochtend. 
Langs de lijn vroeg men wel af hoe goed het eerste JO-11 van Volendam dan wel niet moest zijn, gezien het feit 
dat er tegen het vierde werd gevoetbald. 
 
Heren van de JO11-1, hard gewerkt, maar er zat niet meer in deze keer. En van Volendam verliezen is geen 
schande. Geniet van jullie welverdiende competitierust. Na de winterstop nog één wedstrijd van deze competitie, 
op zaterdag 7 januari om tien uur uit tegen West Frisia. Daarna met frisse moed een nieuwe competitieronde in.  
Rest mij nog u zeer fijne kerstdagen, een gezellig oudjaar en een sportief, gezond en gelukkig 2017 toe  te 
wensen. Dat er maar veel doelpunten voor RCZ gemaakt mogen worden! 
 
Uw razende reporter 
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