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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


 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
www.rcz.nu 
 
Bestuur Voorzitter  
André 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 JO8-JO11 
Vacature 
 
Coördinator Mini’s/Dwergen 
Jan Sjouwerman  
tel. 06-10175357 
dwergen-coordinator@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 
Esther Revers  
Tel. 06-83555143 
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/Facebook RCZ 
Fiona Hoogmoed 
info@rcz.nu 
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 Uitslagen Afgelopen Weekend 

 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

9 sep 8.45 RCZ MO11-1 Kadoelen sv. MO11-2 - 
 

9 sep 8.45 RCZ JO8-1 Kadoelen sv. JO8-1 13 - 8 
 

9 sep 9.00 JVC JO9-2 RCZ JO9-1 3 - 5 
 

9 sep 10.30 RCZ JO11-1 Zaanlandia JO11-2 9 - 1 
 

9 sep 10.30 RCZ JO13-1 Opperdoes JO13-1 - 
 

9 sep 10.30 RCZ JO10-1 Blokkers De JO10-2 8 - 0 
 

9 sep 10.45 Hercules Zaandam sc JO13-4 RCZ JO13-2 0 - 5 
 

9 sep 12.00 RCZ JO17-1 ADO '20 JO17-2 - 
 

9 sep 12.00 RCZ MO13-1 Fortuna Wormerveer sv MO13-1 - 
 

9 sep 14.30 Opperdoes 1 RCZ 1 3 - 0 
 

10 sep 14.00 RCZ 1 (zon) Zwanenburg v.v. 1 (zon) 1 - 0  

 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

13 sep 19.15 RCZ JO13-2 Kwadijk JO13-1 be 
  

14 sep 19.00 RCZ JO15-1 Assendelft JO15-1 be 
  

16 sep 8.45 RCZ JO15-3 RCZ JO13-3 vr 
  

16 sep 8.45 RCZ JO8-1 ADO '20 JO8-4 be 
  

16 sep 10.30 RCZ JO13-1 Foresters (de) JO13-3 be 
  

16 sep 10.30 RCZ JO11-1 Zaandijk JO11-1 be 
  

16 sep 10.30 RCZ JO11-2 RCZ JO10-2 vr 
  

17 sep 14.00 RCZ 1 (zon) Sloterdijk avv. 1 (zon) be 
  



 

 

 

 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

12 sep 18.45 Purmerend MO13-1 RCZ MO13-1 be 
  

16 sep 8.45 SDOB JO13-2 RCZ JO13-2 be 
  

16 sep 8.45 West Frisia JO9-1 RCZ JO9-1 be 
  

16 sep 9.00 AFC 34 JO10-3 RCZ JO10-1 be 
  

16 sep 11.00 Meteoor De sv. MO11-1 RCZ MO11-1 be 
  

16 sep 12.00 VVC fc JO15-2 RCZ JO15-1 be 
  

16 sep 14.15 KFC MO13-1 RCZ MO13-1 be 
  

16 sep 14.30 Wieringermeer 1 RCZ 1 be 
  

16 sep 14.30 HSV JO17-2 RCZ JO17-1 be 
  

 
 
 

 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT 

Ook voor komend seizoen is RCZ opzoek naar enthousiaste jeugdscheidsrechters. 

Geef je op via een e-mail naar --> scheidsrechters@rcz.nu 

 
 
 
 
 

 
  

Titel Datum 

RCZ Supermegabingo!!!  4 november 2017 

RCZ Oliebollentoernooi in sporthal De Struijk - voor de jeugd 27 december 2017 

https://www.rcz.nu/155/04-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/27-12-2017/activiteiten-kalender/


 

 

 

 Contributie per kas/bank 

Betaal jij de contributie per kas/bank? Dan ontvang je deze 
week een factuur per mail of per post. Check dus alsjeblieft je 
mailbox en betaal je contributie op tijd.  
 
Wil je dat wij je contributie automatisch incasseren? Dat kan! 
Geef dit dan door middels het machtigingsformulier aan de 
ledenadministratie. 

Heb je vragen over de contributie, neem dan contact op met 
Petra Koppen via ledenadministratie@rcz.nu. 

 

 

Hier dan meer informatie over de Grote clubactie. 

De voorbereidingen voor de Grote Clubactie 2017 zijn in volle gang! 

Vorig jaar was het een groot succes , dit jaar gaan we het nog beter 

proberen te doen!  

Vanaf woensdag 13 september beginnen we met het uitgeven van de 

boekjes  Jullie leider of trainer zorgt er dan voor dat je een boekje krijgt 

waar je loten uit kunt verkopen aan je ouders, opa’s en oma’s, buren, 

familie, vrienden en wie al niet meer! 

  

Als je het boekje hebt ontvangen, mag je nog niet direct langs de deuren: de clubactie begint op zaterdag 16 

september!   

Bij het boekje zit een brief bijgesloten  waarin informatie staat die belangrijk is lees deze goed door, het is erg 

belangrijk dat het volledige IBAN nummer ingevuld is . 

In het boekje zelf staat ook belangrijke informatie !!!!  

 

De leiders/trainers  van de jeugdteams van R.C.Z kunnen de lotenboekjes op de 

trainingsmiddag/avond ophalen : 

Op Woensdag  13 September tussen  15.30 uur   -   18.45 uur in de kantine. 

Op Donderdag  14 September tussen  17.45 uur   -   19.45 uur in de kantine. 

  

Voor vragen mag je mailen naar :   jeugdevenementen@rcz.nu  

  

We hopen op iedereen zijn medewerking, zodat dit jaar de Grote Clubactie een groot succes wordt. 

Volgende week meer informatie over de Grote clubactie . 

 

Succes en alvast bedankt! 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z 

Gea van de Stadt. 

https://www.rcz.nu/Data/RCZ/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_464/Wijzigingsformulier_RCZ.pdf
mailto:ledenadministratie@rcz.nu


 

 

 

RCZ te gast bij Kinderboerderij de Veldmuis 
  
Afgelopen zondag was RCZ te gast bij Kinderboerderij de Veldmuis in Westerwatering. Zij organiseerden een 
sponsorloop gecombineerd met een sportdag,  met als doel geld op te halen voor een nieuwe speeltuin voor de 
kinderboerderij. Voor ons een mooie gelegenheid om het jeugdvoetbal bij RCZ te promoten en met name de 
dwergentraining. Wij hadden ons kraampje meegenomen en een voetbalveldje uitgezet op het grasveld van de 
kinderboerderij. Omdat het gras wat hoog stond werd dit eerst vakkundig gemaaid door de familie Heck. 
 

 
Jeugdleden Tibor, Ivar, Kris, Pepijn, Jasper, Meral en Quinn voetbalden met de aanwezige kinderen op het veldje 
en Gea en Fiona bemanden de kraam. Gerth-Jan en Gert hielpen met het sjouwen en opbouwen van de kraam 
en het veld. 
  
We hadden ook een prijsvraag. Degene die de vragen over RCZ goed beantwoordde maakte kans op een 
voetbal die aangeboden was door Sport 2000 in Zaandam. 
Gelukkig was het aardig weer, met af en toe een klein buitje. Al met al een leuke dag waarin we behoorlijk wat 
kinderen hebben kunnen enthousiasmeren voor het voetbal bij RCZ! 
  
  
Ken jij ook kinderen van 4 of 5 jaar die graag willen voetballen? Zij zijn van harte welkom bij de dwergentraining 
iedere zaterdagochtend om 10.00u op het trainingsveld van RCZ. Bij slecht weer vindt de training plaats in de hal. 
Aanmelden kan 

  
  

Keeperstrainingen   

Beste Leden, 

Het seizoen is weer in volle gang en de eerste 
bekerwedstrijden hebben inmiddels al plaatsgevonden. 

Uiteraard hoort er naast de reguliere training ook een 
keeperstraining voor de vele keepers die we bij RCZ 
hebben. 

De keeperstrainingen zijn dit jaar maximaal 45 minuten, 
echter we hebben de groepjes kleiner gemaakt wat ten 
goede komt aan de kwaliteit van de keeperstrainingen. De 
reden dat de duur van de keeperstrainingen ingekort zijn 
heeft simpelweg te maken met de grote animo binnen de 
club. 

De keepers binnen de jeugd van RCZ zijn ingedeeld op de dinsdagen of donderdagen. In bijgevoegd schema kun 
je zien op welke dag en welk tijdstip je verwacht wordt en bij wie je je kunt melden voor deze trainingen. 

Het verzoek aan de keepers en de trainers is om minimaal 10 min. voor aanvang van de keeperstraining 
aanwezig te zijn en alvast je eigen warming-up te doen. Zodoende kunnen de trainers direct starten op het 
moment dat de training begint. Zorg dus dat je op tijd bent want de warming-up moet je zelf doen zodat we 
meteen kunnen starten om de afgesproken tijd. 

De keeperstrainingen starten op dinsdag 19 september a.s. voor de groep (Jordy Basseleur) op de 
dinsdag en de groep (Leroy van Buytene) voor de donderdag start op 21 september. 



 

 

 

Mocht je nog vragen hebben dan ben ik uiteraard altijd bereikbaar via 06-1215 4539 en voor inhoudelijke vragen 
over de keeperstraining zelf kun je bij je trainer terecht. 

Voor vragen aan de keeperstrainers kun je direct contact met ze opnemen via: 

Jordy Basseleur 06-5163 2016 

Leroy van Buytene 06-8126 9065 

Iedereen heel veel plezier dit seizoen en laten we er een leuk, sportief en succesvol jaar van maken met ze allen. 

Met vriendelijke groet, 

Jordy de Jong (Technisch Jeugd Coördinator). 
 

Indeling Keeperstrainingen seizoen 2017-2018 
    

Dag Tijd Team Trainer 
    

Dinsdag 19:00 - 19:45 JO10-4 Jordy Basseleur 

  JO10-3 Jordy Basseleur 

  JO10-2 Jordy Basseleur 
    

Dinsdag 19:45 - 20:30 MO13-2 Jordy Basseleur 

  JO13-2 Jordy Basseleur 

  JO13-3 Jordy Basseleur 
    

Dinsdag 20:30 - 21:15 JO15-2 Jordy Basseleur 

  JO15-3 Jordy Basseleur 
    

Donderdag 18:00 - 18:45 JO10-1 Leroy Buytene 

  JO11-3 Leroy Buytene 

  JO11-2 Leroy Buytene 
    

Donderdag 18:45 - 19:30 JO11-1 Leroy Buytene 

  JO13-1 Leroy Buytene 
    

Donderdag 19:30 - 20:15 JO15-1 Leroy Buytene 

  JO17-2 Leroy Buytene 

  JO17-1 Leroy Buytene 

 
 

   

Ontwikkelingen jeugdafdeling RCZ 
 
Beste Racers, 
 
De jeugdafdeling van RCZ is afgelopen jaren enorm gegroeid. Dit brengt met zich mee dat het organisatorisch 
een stuk complexer is om deze afdeling in goeie banen te leiden. Het vele werk rust veelal op dezelfde personen. 
Om deze ontwikkelingen de baas te worden heeft het bestuur van RCZ een technische commissie(TC) in het 
leven geroepen. 
 
Deze TC bestaat uit een drietal mensen die diep geworteld zijn in onze club. Het bestuur heeft deze heren 
gevraagd een stukje structuur en beleid te brengen binnen de jeugdafdeling. Inmiddels is door het bestuur een 
organigram goedgekeurd zoals de TC heeft voorgesteld. Dit organigram ziet er als volgt uit: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is voor gekozen om te werken volgens het principe vele handen maken licht werk. Dit om de taken zoveel als 

mogelijk te verdelen. Het is dus niet zo dat een paar mensen de hele jeugd moeten runnen. Nadeel is dat we van 

veel mensen iets verwachten en we dus afhankelijk zijn van veel vrijwilligers.  

 

De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor trainers en leiders. Zij hebben vooral een organisatorische 

rol en zijn de koppeling tussen de teams, de TC en de technische jeugd coördinator, Jordy de Jong. 

 

Jordy is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte in de brede zin van het woord. Jordy is door de TC 

gevraagd een voetbalbeleidsplan voor de jeugd op te stellen. Hierin staat omschreven welke ambitie RCZ heeft 

met zijn jeugd. Maar ook bijvoorbeeld een rode lijn door de jeugdafdeling: op welke manier we trainen en 

wedstrijden spelen. De uitvoering en bewaking van dit beleid zal voor een groot deel door Jordy samen met de 

TC gebeuren. 

 

De jeugdvoorzitter, TC, TJC en coördinatoren voeren samen structureel overleg. Wij werken samen om 

bijvoorbeeld te zoeken naar trainers, leiders etc. Maar ook worden er hier moeilijke vraagstukken besproken zoals 

de teamindeling. Mocht u nu denken, dat lijkt mij ook wel leuk? 

Wij zijn nog op zoek naar coördinatoren voor de jongste jeugd (JO8 t/m 11) maar ook naar trainers. 

 

Als u dit wil, twijfelt of vragen hebt dan kan u altijd even contact opnemen met één van ons! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Jeroen Vollrath (Jeugdvoorzitter) 

Jordy de Jong (Technisch Jeugdcoördinator) 

Mark Verkuil (Technische Commissie)  

Gerth-Jan Heck (Technische Commissie)  

Frank Meijn (Technische Commissie) 

Jeugdbestuur 

Technische Commissie 

Technisch Jeugd Coördinator 

Coördinator  

Dwergen & 

Miniracers 

Coördinator  

JO8 t/m JO11 

Coördinator  

JO12 t/m JO15 

Coördinator  

JO17 t/m JO19 

Coördinator  

Meisjes 

 

Trainers/Leiders 

 

Trainers/Leiders 

 

 

Trainers/Leiders 

 

 

Trainers/Leiders 

 

 

Trainers/Leiders 

 



 

 

 

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  

Bol.com,  HEMA, Albert.nl, Wehkmap 

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/


 

 

 

 

MO13-1 / RCZ – Fortuna Wormerveer (beker) 
 

Vandaag was het dan zover..... De MO13-1 zou de eerste bekerwedstrijd gaan spelen op het sportpark 
Jagersveld. Helaas mocht dit niet baten en is de eerste aftrap van een echte wedstrijd uitgesteld naar dinsdag 13 

september tegen het altijd lastige FC Purmerend. Door de de enorme groeispurt van de meiden  hebben de 
sponsoren besloten nieuwe tenues voor het team aan te schaffen. Echter bleef het daar niet bij!! Een compleet 
gestyled team zal er tegenwoordig de sportparken op komen  paraderen. Paraderen zullen ze, voorzien van 
tenues,  trainingspakken en tassen.   

 
Achterste rij: Bo, Niki, Manisa, Nalani, Megan, Tara, Lynn, Kyra. Voorste rij: Kirsten, Fleur, Anouk, Hilvy, Robbin (op deze 

foto ontbreken: Krista, Esmé)  

 

 

Via deze weg willen wij als ouders, 
maar vooral de meiden zelf de 
sponsoren Thijssen Makelaardij, 
Dakterras Techniek, 
Zaans Hypotheek Huis &  Aafjes & 
Zn. VOF Tegelzettersbedrijf SUPER 
bedanken. Aan de outfits zal het niet 
liggen, nu de overwinningen nog 
binnen halen. 
 
Krista Steding 
 
  



 

 

 

elerspassen! 



 

 

 

 


