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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 aankomende week- THUIS 

 

Programma aankomende week- UIT 

 

 

 

UITSLAGEN afgelopen week 

18 jan 20.15 RCZ 2 (zon) Hercules Zaandam sc JO19-1       - 

20 jan 10.00 RCZ JO10-1 Hercules Zaandam sc Jo10-1      1-7 

20 jan 10.00 RCZ JO10-2 Hercules Zaandam sc JO10-2 1-4 

20 jan 10.00 RCZ JO10-3 Hercules Zaandam sc JO10-3 4-2 

20 jan  RCZ JO 10-4 RCZ JO10-5 2-8 

20 jan 11.30 RCZ JO11-1 Hercules Zaandam sc JO11-1 4-5 

20 jan 11.30 RCZ JO11-2 Hercules Zaandam sc JO11-2 8-3 
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8-Dwergentraining begint weer! 

 

De dwergentraining gaat weer van start op zaterdag 3 februari.  

Deze gratis training voor 4- en 5-jarigen is iedere zaterdag om 10.00u op het RCZ 

trainingsveld of bij slecht weer in onze hal. Wil je ook meedoen?  

Meld je aan via https://www.rcz.nu/574/aanmelden-dwergen/ of kom een keertje kijken en 

doe gezellig mee! 

 

 

KANTINEDIENST 

DONDERDAG 25 januari 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Ruud 

 

KANTINEDIENST ZATERDAG 27 januari 

09.00-13.00  : Gré en Arnoud 

09.15-11.30  : Ouder JO13-1 + Ouder JO15-2 

11.30-14.00  : Ouder JO9-1 + Ouder JO9-2 

13.00-Einde  : Mary & Sabrina 

15.00-17.30  : Speler RCZ Veteranen 35+2 

 KANTINEDIENST ZONDAG  28 januari 

11.00- Einde  : Jan 

https://www.rcz.nu/574/aanmelden-dwergen/
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Vrijdag 12 en 19 Januari  was de  activiteit  gourmetten 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 en trainers/leiders aan tafel . 
 

 
 
Daarna konden de stukken vlees op de gourmetstellen bruin worden. Er was kipfilet, 
hamburgers, biefstukstukjes, worstje en Halal vlees gekocht zodat iedereen mee kon doen 
met het gourmetten. 
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 diegenen die nog een 
gaatje over hadden. 
 
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 het is 
een gepuzzel om alle gourmetstellen te voorzien van stroom gelukkig waren Frank en Gijs er 
beide dagen die hiermee geholpen hebben, 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.        
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De jeugd activiteitencommissie van R.C.Z. organiseert al jaren diverse soorten 

activiteiten waar veel jeugd aan meedoen. Toch wil de jeugd activiteitencommissie 

proberen om nog meer leden te interesseren. 

Het is echter moeilijk om in te schatten wat de behoeften en interesses van onze 

jeugd is. We kunnen dat alleen van jullie horen. Om die reden plaatsen we deze 

oproep. 

 

We willen jullie vragen om ons te laten weten wat jullie zouden willen. Als er 

activiteiten zijn die wij nog niet organiseren en waar belangstelling voor is, dan kijken 

wij of we dat kunnen organiseren. 

Heb je een idee voor een activiteit dan vragen we dat te melden bij  

Gea van de Stadt: 

email: jeugdevenementen@rcz.nu 

 

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties!!!! 

 

 

Namens de jeugd activiteitencommissie  

Gea van de Stadt 

 

mailto:jeugdevenementen@rcz.nu
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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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