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De Racer  
clubblad van RCZ Zaandam 

 

 
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 

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

17 dec 13.30 DSS JO14-2 RCZ JO14-1 14 - 0 

17 dec 14.00 RCZ 35+2 Wartburgia 35+1 5 - 7  

18 dec 14.00 RCZ 5 (zon) EVC 3 (zon) 2 - 3 

 
 

 

 

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 

 

 

 

Let op! Heb jij je spelerspas op orde? 

Geboren t/m 2005? Dan is de 
spelerspas verplicht! 

   

 
   

http://www.rcz.nu/113/6265/uitslagen/wedstrijd-details/
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Beste leden en ouders/verzorgers, 

 

Op dinsdag 27 december organiseert RCZ weer 

het jaarlijkse Oliebollentoernooi voor alle 

jeugdleden in sporthal de Struijk. 

Alle jeugdleden, zowel meisjes als jongens, 

worden ingedeeld en de lijst met teamindelingen 

wordt op 27 december in de sporthal 

opgehangen. Het wedstrijdschema staat 

hieronder en wordt ook op de website 

gepubliceerd. Kijk daar hoe laat je moet spelen. 
 

Adres Sporthal De Struijk: 

Professor Struijckenstraat 19, 1502 RV Zaandam 

(tegenover de DEKA Markt in de oostzijde, ingang aan de achterkant van de sporthal) 

     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. 

 Mini racers/J08 
08.30 – 09.55 uur 
 J09 
10.00 – 11.10 uur 
 J010 + M011 
11.15 – 12.55 uur 
 J011 + M013 
13.00 – 14.35 uur 
 J012 + J013 
14.40 – 16.40 uur 
 J014 + J015 
16.45 – 19.25 uur 
 J017 + J019 
19.30 – 21.00 
 Tot dinsdag 27 december! 

Jeroen Vollrath 

Jeugdvoorzitter RCZ 
 

 

 
Vind jij het ook leuk om 27 december een paar wedstrijden fluiten?  
Geef je dan op via scheidsrechters@rcz.nu  
 
 

 
 

 

mailto:scheidsrechters@rcz.nu
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                      SUPER OPBRENGST GROTE CLUBACTIE! 

 
Maandag 12 December 2016 heeft voetbalvereniging Racing Club Zaandam , tijdens de 
regionale Grote Clubactie In Sporthal Opperdam in Volendam , de cheque overhandigd 

gekregen met de opbrengst van de door de jeugdleden verkochte Grote Clubactie loten. We kregen 

een cheque overhandigd met een bedrag van maar liefst  € 4 .960,53 wat een geweldig bedrag.  

Alle jeugdleden die loten verkocht hebben bedankt voor jullie inzet , en diegene die loten gekocht 
hebben bij onze jeugdleden hartelijk dank daarvoor, ook willen wij de Club van Honderd bedanken 
voor het kopen van 2 superloten.  

 

Prijsuitreiking: 
Vier topverkopers werden afgelopen woensdag in het zonnetje gezet en kregen een waardecheque 
uitgereikt. Hieronder op de foto's de gelukkigen : 

 
 1ste prijs Tara Steding , 2e prijs Kris Heck en Fleur v Duin , 3e prijs Mikai Delvers.

 
Het Bowlinguitje is dit jaar weer gewonnen door MO 13 als best verkopende team. 
Allemaal Gefeliciteerd !!!!!                                                                           

                                                                                                                
De trekking van de Grote Clubactie heeft 
inmiddels plaatsgevonden. zie 
trekkingslijst op de website. 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z willen 

wij jullie allemaal bedanken voor jullie 

inzet en wensen jullie hele gezellige 

feestdagen en een sportief 2017 toe. 

P.S. Er zijn nog een aantal spelers die nog 

niet hun zakgeld opgehaald hebben in het 

nieuwe jaar is daar weer gelegenheid . 

http://www.zvvzaandijk.nl/Data/Zaandijk/Modules/NieuwsItem/Front/images/groot/407.jpg?635859805410066595
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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, 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, W. Roubos,  P. 

de Boer,  A. Manasse, G.J. Heck, J. Revers, S. van den Dongen, F. Meijn, C. Meester, F. Degenaars, 

F. Leuverman,  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. 
  
 

 
 

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 veteranen 2(jo-50-2) -- Wartburgia 

 
Eindelijk eens een verslag van DE veteranen mannen, en dan gelijk de laatste voor de winterstop. En wat voor 
1.... 
Het begon met een hoop voorpret, want Stef speelde z’n laatste wedstrijd voor RCZ, hij vertrekt begin januari 
naar het warme curaçao.  Dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan. In de kleedkamer werd hij door z’n 
teamgenoten in een mooi pak gehesen zodat hij tijdens de altijd fanatieke warming-up  als Stefanie kon 
beginnen.. Uiteindelijk voelde het pak wel prettig en misschien extra warm op deze koude zaterdagmiddag  en 
besloot hij dit pak  
de hele wedstrijd aan te houden. misschien een goede afleiding voor de tegenstander? 
We gaan het zien.......De mannen waren gebrand deze wedstrijd te winnen, want ja het gaat de laatste weken 
best lekker EN  deze tegenstander stond laatste. ... 
 
De eerste minuten moesten de mannen even warm worden, en gebeurde er vrij weinig. 
Klein foutje van Peter achterin, en een kans voor Wartburgia, maar hey wij hebben Stef (anie) en die zorgt ervoor 
dat deze kans niet benut word, gelijk een tweede kans maar die ging over. David krijgt een kans, maar mist deze 
helaas. Ook Justin krijgt een kans, maar ook die vind het doel niet helaas. 
Vrije bal voor de tegenstander, helaas iets te hoog voor onze goalie en de bal gaat erin, 0-1. 
Jim loopt met de bal en schiet en de bal draait mooi in het doel, hoppa 1-1. 
 Nu is de wedstrijd begonnen...... 
Micha geeft een voorzet op Gilson en haalt er een corner uit, maar helaas wordt deze weg gekopt. Jammer... 
De kansen blijven bij ons, Micha gaat alleen op de keeper af en scoort de 2-1 
David speelt de bal naar Jim,  hij speelt de keeper uit en geeft de bal af op Nick, en die schiet de bal weer in het 
doel 3-1 
wat een teamwork, daar kunnen ze bij oranje nog iets van leren haha. 
De tegenstander kreeg weer een kans, maar die pakte Stef mooi en voorkomt een doelpunt. Micha is op dreef, 

mailto:redactie@rcz.nu
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pingelt 3 man uit en scoort de 4-1 
Wartburgia weer een kans gestopt door Stef, wat uitdraait op een corner. Helaas is Jim in de kerstsfeer en geeft 
met een fraaie kopbal de tegenstander een kadootje, 4-2 
Rcz verzwakt en Wartburgia profiteert  (of hebben ze nu pas onze mooie doelvrouw door?)er wordt in ieder geval 
net voor rust 4-3 gescoord 
Het is rust: theetje drinken 
Uitrusten  
Even klagen en weer doorgaan 
De 2e helft is amper begonnen, en Wartburgia was weer in ons doelgebied. Justin vond dit geen goed plan en 
trapte hem onderuit. Penalty 
Maar..... daar was penaltykiller Stef en hield de bal uit ons doel. Helaas duurde dit maar kort en wist de 
tegenstander toch ons doel te vinden en scoorde 4-4. Jan kreeg rood ( daar hebben we het verder maar niet over, 
maar moest t wel noteren. Sorry) 
RCZ speelt tegen zichzelf, de verdediging is helemaal weg en alleen Mike staat Stef nog te helpen.  
Helaas voorkomen de mannen geen doelpunt en is een achterstand een feit. 4-5 
Micha probeert het nog met een schot, maar deze werd gestopt door de keeper. 
David komt erin en beloofd de verkleumde toeschouwer een doelpunt, we wachten af 
Stef red nog een bal, maar heeft hem niet klemvast 4-6. 
Remco neemt nog een corner, de bal komt mooi bij Jim en kopt, maar het mag echt niet meer. 
Het fanatieke RCZ van de eerste helft is verdwenen,  uiteindelijk word het zelfs 4-7 
Gelukkig is Remco nog wakker en scoort 5-7, maar dat is niet genoeg en de wedstrijd is verloren. 
Heel jammer mannen, het lag niet aan t veld,  niet aam de bal, niet aan het weer, niet aan de scheids maar het 
lag echt aan jullie  (sorry) 
VROUW VAN DE WEDSTRIJD :STEF 
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