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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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Op weg naar 2018 

2017 is weer voorbij gevlogen.  

Ook binnen RCZ  is er weer van alles gebeurd, maar de slotconclusie mag zijn dat we als 

club in volle bloei zijn en aan de weg blijven timmeren.  

Ook het afgelopen jaar kende zijn ups en downs, zijn mooie en droevige momenten, maar het 

was voor RCZ samengevat een goed jaar. 

Er is flink geïnvesteerd in het complex met een nieuwe lichtinstallatie op het C veld en 

ondergrondse sproei-installaties op het A en C veld. Ons complex ligt er prima bij, ook mede 

te danken aan de hulp van de dagploeg. Voor 2018 staat in ieder geval op de rol; nieuwe 

parkeerplaatsen langs ons A en B veld, hetgeen de accommodatie ook ten goede gaat komen. 

Qua prestaties was het ook prima te noemen.  

Ook nu in de najaarsreeks bij de jeugd weer diverse kampioenen, hulde daarvoor. Maar ook 

het plezier bij de niet-kampioenen is goed om te zien. Dank aan al die vrijwilligers, trainers , 

leiders, scheidsrechters en grensrechters die het mogelijk maken dat onze jeugd zoveel 

plezier heeft in hun sport. Bij de senioren valt de geweldige start van ons 1e elftal op, die 

gewoon bovenin meedraait in de 4e klasse. Ga zo door mannen. 

Een woord van dank ook aan alle medewerkers van de kantine, die ons week in week uit van 

ons hapje en drankje voorzien en ons clubhuis tot een warm nest maken. Dank ook aan de 

activiteitencommissies, bij zowel de jeugd als de senioren, die  weer voor vele blije 

gezichten en een bonk gezelligheid hebben gezorgd.  

Super was ook de opbrengst van de Grote Club Actie: ruim 2800 loten. GEWELDIG!! 

Dank ook aan al die andere vrijwilligers die RCZ maken tot wat het is: Een gezonde, 

gezellige, sportieve vereniging waar iedereen welkom is. 

De eerste activiteit in 2018 is de nieuwjaarsinstuif bij RCZ op zaterdag 13 januari. Vanaf 

14.00 uur zullen er door diverse teams (zondag senioren en zaterdag veteranen) wedstrijden 

worden gespeeld waarna we met z’n allen onder het genot van een hapje en een drankje 

gezellig het nieuwe voetbaljaar in zullen luiden. 

Tot slot, wensen wij als bestuur, jullie allemaal hele fijne feestdagen, een sportief en gezond 

2018 en rekenen wij ook volgend jaar  weer op jullie steun om ons cluppie verder te laten 

bloeien!                                                                    

   

Namens Bestuur RCZ,  

André Punt, Voorzitter 
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UITSLAGEN afgelopen week 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 
 

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

16 dec 10.15 SDOB MO13-1 RCZ MO13-2 1 - 0 
 

16 dec 10.15 FC Uitgeest JO11-2 RCZ JO11-1 5 - 3 
 

16 dec 10.30 Zaandijk JO9-1 RCZ JO9-1 1 - 12 
 

16 dec 10.30 RCZ JO10-1 SVA JO10-2 8 - 1 
 

16 dec 10.30 RCZ JO8-1 Zaandijk JO8-1 7 - 5 
 

16 dec 10.30 RCZ JO8-3 HSV JO8-4 2 - 10 
 

16 dec 10.30 RCZ JO7 - Mini Racers 1 KFC Panters 2 - 1 

 

16 dec 10.45 Oosthuizen MO13-1 RCZ MO13-1 1 - 2 
 

16 dec 12.00 Hercules Zaandam sc JO13-

2 

RCZ JO13-2 0 - 0 

 

16 dec 14.00 RCZ 1 Westzaan 1 3 - 8 
 

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

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

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Geen THUISwedstrijden 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Geen UITwedstrijden 

https://www.rcz.nu/113/11738/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/11568/uitslagen/wedstrijd-details/
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Wat gebeurt er zoal met Uw oud papier, welke door de club wordt ingezameld??? 

Deze maanden, als de maan weer door de bomen kan gaan schijnen, vallen er veel bladeren op ons complex. 

Met name is dat funest voor ons kunstgras veld, want dit kan weer gaan leiden tot onkruidgroei e.d. 

Zaak dus om de bladeren weg te blazen. Dit is al eens geprobeerd d.m.v. een blazer met een motortje op de rug 

gedragen, maar dit bleek geen succes omdat de vulling tussen het kunstgras, meegeblazen werd. Overigens 

werd dit apparaat en nog andere gereedschappen, na inbraak gestolen uit onze container.  

Wij hadden wel een oude machine , op wieltjes, doch deze was 

totaal versleten en reparatie bood geen verbetering, dus gezocht 

naar een leuk alternatief op marktplaats. 

Uiteindelijk hebben wij die gevonden in een plaatsje nabij 

Helmond, alwaar 

wij een 

soortgelijke 

konden kopen en 

zelfs onze oude 

konden inruilen. 

De penningmeester van de dagploeg, tevens  beheerder  oud 

papier, had een bedrag beschikbaar gesteld voor aankoop. Na 

wat aanpassingen kon de dagploeg aan het werk, en met succes.   

Omdat lopen over het kunstgras cq gras toch wel  erg 

vermoeiend was voor de “oudjes” van de dagploeg, bedacht 

Frank Witbaard, wie kent hem inmiddels niet, deze constructie. 

Hij wordt nu met plezier gebruikt en geen oververmoeide mannen meer.  

Mocht U overigens een paar uurtjes overhebben t.b.v. van onze club,  de dagploeg heeft altijd wel 

werkzaamheden voor U , er kan altijd overlegd worden wat U graag zou willen doen. 

Bedankt voor het aanbrengen van Uw oud-papier.  U ziet, er wordt iets goeds meegedaan. In het verleden is al 

andere apparatuur aangeschaft. Leden die ook hun oude kranten willen gaan inleveren: Op ons complex, net 

voor de ingang bij de kantine staan 4 blauwe bakken waar in U deze kwijt kunt. De club is U dankbaar.  

Overigens, ook Uw oude frituurvet kunt U bij de club inleveren. 

 

J.Korver,  namens de dagploeg vv RCZ. 

In memoriam Roemer Schoenmaker 

Afgelopen week ontvingen wij het droevige nieuws dat op de veel te jonge leeftijd van 

46 jaar Roemer Schoenmaker, vader van Jesper die in de JO11-1 speelt,  is overleden. 

Hij kon de strijd tegen de gevreesde ziekte niet winnen. 

Op donderdag 21 december zal er om 15.00 uur afscheid worden genomen van Roemer 

in Crematorium Zaanstad aan de Wibautstraat te Zaandam. 

Wij wensen zijn vrouw Iris en zoons,  Jesper en Tijn heel  veel  sterkte in deze voor hen 

loodzware periode in hun leven. 

Roemer, rust zacht! 

Bestuur vv RCZ 
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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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De afgelopen maanden stond weer in het teken van de Grote Clubactie. Bij deze willen 

we iedereen bedanken die loten verkocht en gekocht heeft voor de jeugd van R.C.Z.!!!!!! 

 De 3 topverkopers zijn op de foto gegaan en in het zonnetje gezet ze kregen een 

waardecheque uitgereikt. De gelukkigen waren: Tara Steding, Kris Heck en Fleur v 

Duin. 

    

Het bowlinguitje gaat weer naar ME1 

als beste verkopende team!!!! 

  

Allemaal gefeliciteerd!!!!!! 

Namens de jeugdafdeling willen wij jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie inzet. 
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46e RCZ 

SYLVESTERLOOP:   

ZONDAG 24 DECEMBER 
Zondag 24 december a.s. staat de 46e Sylvesterloop 

op het programma. Deze trimloop over 18,0 : 7,6 en 

4,4 kilometer wordt door veel trimmers gezien als een 

goede generale voor de halve marathon van Egmond die enkele weken later plaats vindt. 

De inschrijving voor alle 3 de afstanden is vanaf 09.00 uur mogelijk in de kantine van RCZ. De 

starttijden zijn als volgt: 

18 kilometer: 10.30 uur 

7,6 kilometer: 10.40 uur 

4,4 kilometer: 10.50 uur 

De inschrijfgelden voor deze afstanden bedragen resp.  € 9,00, € 7,00 en € 5,00 inclusief 

herinnering(de bekende medaille). Zonder herinnering betaalt men € 2,00 minder. 

 

Gezien de te verwachte drukte is het raadzaam om tijdig in te schrijven.  

Wij hopen dat we weer vele RCZ-ers aan de start mogen zien. Daarnaast hebben we altijd 

weer een hele grote groep vrijwilligers die de trimmers van start tot finish begeleiden. Zonder 

de steun van deze mensen is het onmogelijk om een evenement als deze te kunnen 

organiseren, daarom vanaf deze plaats alvast iedereen weer hartelijk dank. 

Voor alle duidelijkheid hebben we onderstaand een  (voorlopig) overzicht gemaakt met namen 

en tijdstip wanneer een ieder aanwezig dient te zijn. Houdt hier rekening mee zodat alles op 

rolletjes kan verlopen.  

 

Aanwezig om 08.45 uur:  

C. Leering, B. Elzenga,  H. Sieraad, A. van der Wardt, C. Koster, K. Dallinga,  B. Visser,  L. Poppes, J. 

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

Aanwezig om 09.00 uur: 

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

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.  

 

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.       
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Uitgeest JO11-2 – RCZ JO11-1 bekerwedstrijd 

En toen was daar toch ineens die wedstrijd waarin de JO11-1 het voorgoed zonder één van de vaders moet 

doen. We wisten allemaal dat die wedstrijd een keer zou komen, maar niet dat dat al zo snel zou zijn. Afgelopen 

donderdag overleed Roemer Schoenmaker, nog maar 46 jaar. 

Eind september kreeg Roemer te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. En nu na amper drie maanden is hij er al 

niet meer. Het is onwerkelijk, onbeschrijfelijk en ontzettend oneerlijk. 

Het was een gouden gozer. Sportief, sterk als een beer en met een ongekend gevoel voor humor. Zijn typerende 

droge opmerkingen zijn onvergetelijk. Hij stond altijd voor iedereen klaar en was oprecht in je geïnteresseerd. En 

hij stond altijd langs de lijn als zijn jongens moesten sporten en of ze nou goed of slecht speelden, hij was altijd 

apetrots op ze. 

Zaterdag was de laatste wedstrijd van de JO11-1 voor de winterstop. Een bekerwedstrijd uit tegen Uitgeest. En 

dan blijkt dus maar weer dat voetbal maar een spelletje is en er veel belangrijkere dingen zijn. Vooraf was er met 

het team afgesproken dat er met rouwbanden gespeeld zou worden en dat er voor de wedstrijd één minuut stilte 

in acht zou worden genomen. 

Heel bijzonder was dat Roemers jongste zoon als speler van het team heel graag mee wilde voetballen. Het was 

een indrukwekkend gezicht om 10 van de kleine en 2 van die grote mannetjes een minuut gearmd te zien staan 

vooraf aan de wedstrijd. Mooi was ook dat de tegenstander heel respectvol mee deed. Langs de lijn was het 

oorverdovend stil. 

Het was bewonderenswaardig hoe goed het team zaterdagochtend toch speelde. Er werd 2-2 gelijk gespeeld en 

mooi was dat Roemers zoon de 1-1 gelijk maakte. Uiteindelijk werd er verloren met penalty’s. Misschien dat de 

concentratie op was, misschien dat het een zwakke plek van het team is, ik vond het al knap dat ze zo’n goede 

wedstrijd hadden gespeeld ondanks het overlijden van Roemer, waar die kleine kereltjes toch maar mee om 

moeten zien te gaan. 

De JO11-1 hebben een trouwe fan, een onvoorwaardelijke supporter, een geweldige vriend en een fantastische 

vader verloren. Roemer zal nooit meer langs de lijn staan, maar ik weet zeker dat hij altijd op de lat van het doel 

zal zitten. Hij zal geen wedstrijd missen. Hij zal er niet voor zorgen dat de JO11-1 nooit meer verliezen, want daar 

worden ze niet beter van, maar hij zit er wel. Altijd. 

Uw rouwende reporter 
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Bekerwedstrijd Hercules JO13-2 tegen RCZ JO 13-2 eindstand 0-0  

Hercules heeft dit seizoen een klasse hoger gespeeld dan wij en is daar derde geworden, dus van tevoren wisten 

we dat het een moeilijke wedstijd zou worden. Maar tot onze verbazing ging het eigenlijk heel goed. We deden 

zeker niet onder voor Hercules! De wedstrijd ging continue gelijk op met kansen over en weer. De teams waren 

even sterk. Dat bleek wel uit de rust stand 0-0. De tweede helft verliep eigenlijk hetzelfde. Zou toch een doelpunt 

vallen aan 1 van de kanten? Dit bleef nog steeds uit, hoewel er aan beide kanten kansen bleven komen maar dit 

resulteerde niet in een doelpunt. Het gebeurt niet vaak, maar trainer René hoorde je bijna niet aangezien de 

coach van Hercules steeds harder ging roepen. Dat mocht echter ook niet baten. De support van onze vaste twee 

meiden die regelmatig naar wedstrijden komen kijken omdat daar twee niet nader bij naam te noemen jongens 

inspelen mocht helaas ook niet baten. Daar was het eindsignaal, 0-0. 

 De bekerpoule is een knock-out systeem dus het werd penalty schieten. De spanning liep op. We kregen een 

klein beetje hoop, want vorig seizoen hadden we met penalty ’s schieten wel een toernooi gewonnen. Zouden we 

dit kunstje weer kunnen flikken? Helaas is het dit keer minder goed afgelopen. Onze keeper Bruce wist net als de 

keeper van Hercules er 1 tegen te houden, dus de keepers waren even sterk. Hercules had het geluk dat een 

speler van ons tegen de lat schoot. Waarschijnlijk door de spanning van het moment. Kick en Sven hebben voor 

ons wel mooie penalty s ingeschoten. De vijfde penalty hoefden we niet meer te nemen, want we konden niet 

meer winnen helaas. De jongens gingen teleurgesteld het veld af. Echter zou dit met opgeheven hoofd moeten 

zijn, het is evengoed een knappe prestatie dat ze het op een gelijkspel gehouden hebben tegen een team dat een 

klasse hoger speelt.  Penalty’s blijft toch ook altijd een beetje geluk hebben. We hebben in ieder laten zien dat we 

prima mee kunnen komen in een klasse hoger. Gelukkig maar,  aangezien wij na de winterstop gepromoveerd 

zijn naar deze klasse. We zijn trots op onze toppers: keeper Bruce, de verdedigers Noaquin, Keysean, Angelo, 

Rustu, Ricardo, Samuel. Onze middenvelders: Kaan, Kick, Mehmet, Sven en onze aanvallers Erdem, Brent, 

Atakan,Xavier. Ze hebben allen een super wedstrijd gespeeld.  

Om het leed een beetje te verzachten en als afsluiting van de najaar competitie heeft trainer René daarna 

getrakteerd op patat, natuurlijk wel in onze eigen kantine van RCZ.   

Hannie op den Velde  

 

Trainer Jan super trots! 

De Mini Racers 1 gingen afgelopen zaterdag na een geweldige wedstrijd tegen KFC Panters als winnaar met 2:1 
naar huis. Trainer Jan was zichtbaar trots op zijn team. "De training werpt eindelijk zijn vruchten af" riep hij tegen 
de toeschouwers. De spelers lieten goede verdediging, voetbaltechnieken (zoals dribbelen, aannemen, passen 
enzovoort) maar vooral samenwerking binnen het team zien.  
Helemaal top! (meer foto’s op de website!) 
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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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Verzilver uw prijs via https://lotchecker.clubactie.nl/ 

Of ga via https://www.rcz.nu/1/72/trekkingsuitslag-grote-clubactie-kijk-hier-

of-je-hebt-gewonnen/  

LET OP! 

Eerstvolgende Racer: ± 9 Januari 2018! 

https://lotchecker.clubactie.nl/
https://www.rcz.nu/1/72/trekkingsuitslag-grote-clubactie-kijk-hier-of-je-hebt-gewonnen/
https://www.rcz.nu/1/72/trekkingsuitslag-grote-clubactie-kijk-hier-of-je-hebt-gewonnen/
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