
De Racer – nummer 18 seizoen 2017/2018 17-01-2018 

Website: www.rcz.nu 

Racer seizoen 2017-2018 
 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op 

www.rcz.nu 

Volg ons ook op Facebook!   

http://www.rcz.nu/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
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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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Programma aankomend(e) week(end) 

 

Bovenstaande wedstrijden zijn allen vriendschappelijk! 

UITSLAGEN afgelopen week 

 

16 jan 18.30 Hercules Zaandam sc JO13-1 RCZ JO13-1    3 - 0 

Zaterdag 20 januari 

09.00-12.00:   

Mary, Sanne en 2 ouders 

12.00-Einde:   

Gre en 2 ouders. 

09.15 -11.30:  

Quinta en Petra 

11.30-13.45:   

vader van Yassine en vader van 

Sven 

NB: eea onder voorbehoud ivm evt oefenwedstrijden! 
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Een nieuwe, makkelijke manier om  

RCZ te sponsoren  

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 

 

  
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. 

Klik hier voor een overzicht van ALLE deelnemende winkels 

 Op onze website staat ook een banner van SponsorKliks.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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Hercules JO13-1 – RCZ JO13-1 (vriendschappelijk) 

De eerste wedstrijd voor dit jaar van RCZ mag bijgeschreven worden op de rekening van de JO 13-1! 

En het was meteen een spannende! Van tevoren werd er al druk gespeculeerd: Hercules 13-1 was een 

zéér te duchten tegenstander! Ze speelden afgelopen periode niet alleen een klasse hoger dan onze 

jongens maar ze eindigden daar ook nog eens in de hoogste regionen! Dat zou dus pittig worden! 

Ons team had daarnaast ook nog eens wat veranderingen doorgemaakt in de personele bezetting en 

er was een stevige blessure geweest, dus er moest ook nog worden afgetast en hernieuwd 

zelfvertrouwen gewonnen worden! Kortom het zou vandaag zeker niet alleen om de cijfers op het 

scorebord gaan! 

De eerste helft begon voortvarend 

Hercules kwam niet aan hun spel toe 

doordat er flink door onze mannen 

verstoord en tegengas gegeven 

werd. Helaas scoorde Hercules in de 

laatste minuten van die eerste helft 

toch nog uit een chaotische situatie 

voor het doel de 1-0 maar de teams 

waren absoluut aan elkaar gewaagd. 

RCZ was vooral lekker aan het 

schuiven met spelers om te kijken 

hoe de blokjes het best in elkaar 

zouden kunnen passen terwijl 

Hercules, met een team dat duidelijk in deze samenstelling al langer dan vandaag speelde, mooie 

combinaties probeerde te maken. Dat lukte ze vaak prima alleen van het ‘afmaken’ kwam door onze 

zeer wakkere verdediging en dito keeper minder dan door hen gehoopt. 

Er waren een paar mooie aanvallen aan onze kant maar helaas werden die niet verzilverd. Maar dat er 

veel in het vat zit is wel duidelijk! 

Dat we moeten werken aan het wegwerken van de bal zonder paniekaanvallen was na de 2-0 duidelijk. 

Die kwam zeker niet door mooi voetbal van de tegenstander of grove fouten aan onze kant maar door 

puur gerommel door minimaal 10 spelers van beide zijden vlak voor het doel. 

Helaas viel vlak voor het eindsignaal toch nog de 3-0. Waar de Keeper eerst nog de bal mooi wist tegen 

te houden in een snoekduik van heb ik jou daar, viel deze helaas mooi voor de voeten van de Hercules 

aanvaller die hem alsnog hard en strak inschoot.  

Op het scorebord dus geen winst maar deze mannen hebben zich tegen deze zeer sterke tegenstander 

meer dan kranig geweerd. Hercules was v.w.b. samenspel een maatje te groot maar de maatjes van 

RCZ lieten zien dat er toekomst in dit team zit en dat er met veel plezier aan een nieuwe periode 

begonnen kan worden. Blessures en koudwatervrees overwonnen en de nieuwe aanwinsten vinden hun 

plekje. Kortom dat is na mijn berekening dikke vette winst voor de JO13-1!  
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