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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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Uitslagen Afgelopen Weekend 

18 jan 19.30 RCZ JO13-1 KFC JO13-2  1 - 0 
 

21 jan 8.45 Zaanlandia JO10-3 RCZ JO10-2 - 
 

21 jan 8.45 RCZ JO15-2 Sporting Krommenie JO15-3 - 
 

21 jan 8.45 RCZ JO13-3 WBSV JO13-1 - 
 

21 jan 8.45 RCZ JO9-3 IVV JO9-4 1 - 5 
 

21 jan 8.45 RCZ JO9-4 Zaanlandia JO9-6 2 - 5 
 

21 jan 9.00 Hercules Zaandam sc JO13-4 RCZ JO13-2 0 - 3 
 

21 jan 9.00 KSV JO8-3 RCZ JO8-2 - 
 

21 jan 9.00 SVA JO14-3 RCZ JO14-1 - 
 

21 jan 9.30 Ilpendam JO11-1 RCZ JO11-2 7 - 2 
 

21 jan 9.45 KFC JO8-2 RCZ JO8-1 0 - 3 

 

21 jan 9.45 KFC Leeuwen RCZ JO6/7 Mini Racers 25 - 2 
 

21 jan 10.00 Castricum JO10-1 RCZ JO10-1 6 - 2 
 

21 jan 10.00 Zaanlandia JO9-3 RCZ JO9-2 - 
 

21 jan 10.00 Zaanlandia JO11-4 RCZ JO11-3 - 
 

21 jan 10.30 RCZ MO11-1 Volendam (rkav) MO11-4 3 - 0 
 

21 jan 10.30 Kadoelen sv MO11-3 RCZ MO11-2 3 - 0 
 

21 jan 10.30 IVV JO13-2 RCZ JO13-1 - 
 

21 jan 10.30 RCZ JO9-1 LSVV JO9-1 2 - 4 
 

21 jan 10.30 RCZ JO11-1 Zilvermeeuwen JO11-1 - 
 

21 jan 10.30 RCZ JO8-3 Spirit'30 JO8-3 - 
 

21 jan 11.45 RCZ JO15-1 Hercules Zaandam sc JO15-2 2 - 0 
 

http://www.rcz.nu/113/7374/uitslagen/wedstrijd-details/
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21 jan 12.00 OFC JO12-1 RCZ JO12-1 - 
 

21 jan 12.30 EVC JO17-2 RCZ JO17-1 2 - 1 
 

21 jan 13.00 Purmerland MO13-1 RCZ MO13-1 - 
 

22 jan 10.00 RCZ 4 (zon) Assendelft 6 (zon) 2 - 5 

 

22 jan 12.00 RCZ 2 (zon) CTO 70 4 (zon) 4 - 2 
 

22 jan 14.00 RCZ VR1 (zon) Monnickendam VR1 (zon) - 
 

22 jan 14.30 Nieuw West United SV 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 2 

 

 
 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

28 jan 8.45 RCZ JO13-1 EVC JO13-1 co 

28 jan 8.45 RCZ JO13-2 Ilpendam JO13-2 co 

28 jan 8.45 RCZ JO9-2 Sporting Krommenie JO9-1 co 

28 jan 8.45 RCZ JO8-2 HSV JO8-2 co 

28 jan 10.30 RCZ JO12-1 WSV 30 JO12-2 co 

28 jan 10.30 RCZ JO11-2 Sporting Krommenie JO11-3 co 

28 jan 10.30 RCZ JO8-1 Beemster JO8-1 co 

28 jan 10.30 RCZ MO11-2 WSV 30 MO11-1 co 

28 jan 12.00 RCZ JO17-1 Zaanlandia JO17-3 co 

28 jan 12.00 RCZ JO14-1 KFC JO14-2 co 

28 jan 12.00 RCZ JO11-3 EVC JO11-5 co 

28 jan 12.00 RCZ JO10-2 Sporting Krommenie JO10-3 co 

28 jan 14.00 RCZ 35+2 DCG 35+1 co 

 
 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

28 jan 8.30 WSV 30 JO10-1 RCZ JO10-1 co 

28 jan 8.30 WSV 30 JO9-4 RCZ JO9-4 co 

28 jan 8.45 Zaanlandia JO13-6 RCZ JO13-3 co 

28 jan 8.45 Zaanlandia JO9-6 RCZ JO9-3 co 

http://www.rcz.nu/113/7311/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/7282/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit type 

28 jan 9.00 Purmerland JO11-1 RCZ JO11-1 co 

28 jan 9.00 ODIN 59 JO9-1 RCZ JO9-1 co 

28 jan 10.00 OFC MO11-1 RCZ MO11-1 co 

28 jan 11.00 Blauw Wit (W) JO15-1 RCZ JO15-2 co 

28 jan 11.30 Wieringermeer JO8-1 RCZ JO8-3 co 

28 jan 12.45 Purmerend JO15-2 RCZ JO15-1 co 

28 jan 14.00 Parkstad sv 1 RCZ 1 co 

28 jan 15.00 Overbos 45+1 RCZ 45+1 co 

28 jan 15.00 Overbos 35+1 RCZ 35+1 co 

29 jan 12.00 Assendelft 6 (zon) RCZ 4 (zon) co 

29 jan 14.00 Meteoor 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 

 
 
 
 

De volgende leden MOETEN zsm een pasfoto inleveren: 
(of ze kunnen anders NIET spelen!) 

 

Christian Alvarez Martinez 

Umur Atay 

Patrick Benner 

Juan Camacho 

Guy Creton 

Justin Daalder 

Eric Devaux Gambardella 

Carlos Henrique Faneco Gouveia 

Mara Haak 

Martijn Hellingman 

Noa Hendriks 

Myrthe Hoff 

Bruce Jacobs 

Rasjied Joemrati 
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RCZ bedankt ING Nederland 

 
RCZ wil langs deze weg ING Nederland bedanken. 
René op den Velde heeft  een verzoek voor extra 
speelmateriaal bij zijn werkgever neergelegd en 
onlangs hebben we een donatie mogen ontvangen 
uit het ING Nederland fonds voor medewerkers. 
Deze donatie wordt gebruikt voor speelmaterialen 
voor onze jongste jeugd en is zeer welkom. 
Een prima initiatief waar RCZ zeer content mee is. 
  
Bestuur RCZ 

 
 
Kantine Diensten: 
 
DONDERDAG 26 JANUARI 

17.30-19.15 : Mireille 
19.15-20.00 : Mireille 
20.00-Einde : Ruud 
 
ZATERDAG 28 JANUAR 

08.00-13.00 : Mary & Kayleigh 
08.15-10.30 : Ouder JO8-1 + Ouder JO12-1 
10.30-13.00 : Ouder JO8-2 (vader van Atakan Polat)+ Ouder JO9-2 (Marco Kruijt) 
 + Ouder JO13-1(ouder van Bartek) 
12.30-15.00 : Ouder JO14-1 
14.00-16.30 : Ouder JO17-1 
16.00-18.30 : Speler RCZ Veteranen 35+2 (Tom de Boer) 
 
ZONDAG  29 JANUARI 
GEEN THUISWEDSTRIJDEN!!! 

 

 

 

 
 
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 
27 december Oliebollentoernooi in Sporthal de Struijk 
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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. 

KFC JO8-2 - RCZ JO8-1 

 
Zaterdagochtend vroeg. Surfend op internet kwam ik nergens een afgelasting van de wedstrijd tegen, dus.....it 
giet oan! Maar of dit verstandig was....ik laat het even in het midden. Het veld was in elk geval kneiterhard, 
hobbelig en glad. En tijdens de wedstrijd werd al snel duidelijk dat dit geen veld was om even lekker op te 
voetballen. Menig voet gleed weg en als er iemand viel dan deed dat meteen goed zeer!  
Na een zeer makkelijke eerste seizoenshelft en een verdiend kampioenschap in de 2e klasse traden de jongens 
zaterdag aan tegen KFC, in de 1e klasse. Met een iets gewijzigd team gingen ze het veld op. Justin (gestopt) en 
Rijk (naar een ander team) waren er niet meer bij. De selectie werd aangevuld met Milan, die de mini's van RCZ 
vaarwel had gezegd. 
Tja....hoe zou het dan gaan in die 1e klasse? Waren de tegenstanders veel beter en sterker? Zouden onze 
jongens weggespeeld worden? Of kregen ze nu (eindelijk) gelijkwaardige tegenstanders en konden ze laten zien 
dat ze goed kunnen voetballen? Dit laatste was gelukkig het geval. Vanaf het begin van de wedstrijd bleek dat 
KFC en RCZ erg aan elkaar gewaagd waren. Het spel ging over en weer en beide teams kregen kansen om op 
voorsprong te komen. Het was voor de jongens wel weer even wennen, want iedereen stond overal op het veld. 
Het oogde dus wat rommelig. Maar met wat sturing vanaf de zijkant van het veld bleef er toch sprake van een 
goede veldbezetting. Daarnaast werkte iedereen keihard om het KFC lastig te maken. Het naar elkaar overspelen 
kan nog beter, maar dat komt vanzelf weer. Hier heb je trouwens ook een normaal voetbalveld voor nodig, en dat 
hadden we zaterdag niet. 
Halverwege de eerste helft kreeg RCZ de grootste kans om op voorsprong te komen. Een speler van KFC 
maakte hands bij een afstandsschot van RCZ. De scheidsrechter (de leider van KFC) had geen keus...de bal 
ging op "de stip". Othman had echter nog niet de vorm die hij voor de winterstop had en schoot de bal recht op de 
keeper. Jammer! Er waren nog wat kleine kansen voor Cas, Othman en Güner en wat kansen voor KFC,  maar 
toch gingen we met een 0-0 stand de rust in. 
Na de rust vlogen de jongens weer fanatiek uit de startblokken. En nadat er eerst een paar kansen werden gemist 
was het Milan die de verdedigers van KFC te snel af was. Hij scoorde in zijn debuutwedstrijd de 0-1! En blij dat hij 
was!! Met wat kleine dipjes tussendoor gingen de jongens weer enthousiast verder. Het eerste doelpunt was 
gevallen, dus de beer was los.... Dit smaakte naar meer!  Even later kwam er loon naar werken. Sven gaf een 
pass op Serhildan, die de keeper van KFC vervolgens verraste met een mooi schot in de korte hoek. 0-2! Wow, 
dat gaf even lucht. Voor de winterstop zouden we langs de lijn al gapend op ons horloge hebben gekeken, maar 
die tijd is voorbij. Het is nu weer spannend! Maar de spanning werd vervolgens weg-gescoord door debutant 
Milan. Met een mooi geplaatst schot maakte hij zijn tweede doelpunt en bepaalde hij de eindstand op 0-3. Yes!! 
Jongens, bedankt voor de leuke wedstrijd. Er kunnen nog wat puntjes op de i worden gezet, maar ik heb genoten 
van jullie enthousiasme en kijk uit naar de volgende wedstrijd! 
 
Harm  
    
RCZ 4 - Assendelft 6 

   
Het is zondag ochtend 22 januari 2017 des Heeren. Om half negen staat gaat de wekker af. De eerste berichten 
op de Whats app groep stromen binnen. De wedstrijd goat oan. Nee niet de Elfsteden tocht maar de wedstrijd 
tussen de koploper Assendelft 6 en RCZ 4 op het Jagersveld en wel om tien uur in de ochtend. Maar zoals jullie 
trouwe lezers en volgers van de Gladiatoren van RCZ 4 weten moet je om op het mooie in winterse sferen 
getooide Jagersveld te komen eerst de rit door het altijd (nu ook in winterse taferelen 
getooide)   pittoreske  Zaandam maken. Na een enerverende rit van circa 8 minuten was daar in het mooie 
Jagersveld gelegen  complex van Racing Club Zaandam. Aldaar aangekomen waren er al diverse Racers 
aanwezig en volgden de overige geselecteerde spelers in enkele minuten. Nadat de voltallige selectie compleet 
was werd kleedkamer zeven opgezocht alwaar het omkleden begon en coach John de basis opstelling en de 
reserves bekend maakte. Op het nu door de vorst van afgelopen nacht witte kunststofgras aangekomen werd er 

mailto:redactie@rcz.nu
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begonnen met  de individuele warming up, hierna gingen diverse spelers een rondootje doen en werd keeper 
Jordy even lekker ingeschoten. Al snel was daar de scheidsrechter dhr. K. Koning, die een prima wedstrijd zou 
fluiten,  klaar voor de toss en riep hij  de beide aanvoerders bij hem . Na de toss die werd gewonnen door 
Assendelft 6 klonk het eerste fluit signaal voor het begin van de eerste match tussen RCZ 4 en Assendelft 6. Ja 
lezers het is namelijk zo dat wij aanstaande zondag de terug wedstrijd mogen spelen tegen Assendelft 6. Maar 
daar hoort u volgende week weer meer over. Het begin was even aftasten voor beide teams. Zichtbaar was wel 
dat de gemiddelde leeftijd van Assendelft 6 een stuk lager lag dan bij RCZ 4. Helaas ook zichtbaar in de snelheid. 
Des al niet te min ging de wedstrijd toch redelijk gelijk op met over en weer wat kleine kansjes. Redelijk in 
evenwicht kun je dus zeggen als neutrale toeschouwer.  Het was met behulp van één van de Racers dat 
Assendelft op voorsprong kwam. Het was Svezdan die meende een vrije trap te moeten krijgen maar de 
scheidsrechter was deze mening niet toegedaan en uit de aanval kwam het eerste tegen doelpunt tot stand en 
werd er op het denkbeeldige elektronische scorebord de stand 0-1 zichtbaar. De Racers lieten zich door deze 
kleine tegenslag niet van de wijs brengen en gingen op zoek naar de gelijkmaker. Dat doelpunt kwam niet, beter 
gezegd, hij viel aan de andere kant. Dit keer was het Good old Niels die een handje ( of moet ik zeggen: een 
voetje) toestak. Zijn pass naar Jim kwam totaal niet aan, beter gezegd, deze  belande rechtstreeks in de voeten 
van een speler van Assendelft die met een droge knal Jordy kansloos liet en daardoor verscheen op het 
denkbeeldige elektronische scorebord de 0-2 stand. Opnieuw lieten de Racers hun hoofd niet hangen en werd er 
opnieuw gezocht naar nu de aansluit treffer. Het was Kalebas die een mooie corner van Martijn met zijn hoofd tot 
doelpunt promoveerde en daar kwam de 1-2 op het denkbeeldige elektronische scorebord te staan. Ondanks 
diverse kansen van zowel RCZ als Assendelft bleef deze stand gehandhaafd tot aan het rustsignaal. De tweede 
helft begon met vier wissels. Dit veranderde iets aan het spelbeeld. De Racers werden sterker en kregen ook 
steeds meer kansjes en een hele grote kans via Rob waar de keeper van Assendelft nog net zijn grote teen tegen 
aankreeg en de bal dus niet tegen het netje tot stilstand kwam. Sterker, uit de tegen aanval scoorde Assendelft 
de 1-3.  Weer gingen de kopjes niet naar beneden en werd er door de Gladiatoren van RCZ 4 opnieuw aangezet 
om deze achterstand goed te maken. Na wat kansjes was het Rob die uit een door Martijn  goed genomen corner 
zijn kale knikker tegen het leer kreeg en de keeper kansloos liet bij de eerste paal en de 2-3 op het denkbeeldige 
elektronische scorebord kwam te staan. De Racers roken bloed en gingen vol op de aanval om de gelijkmaker te 
verkrijgen. Het was Vinnie, in het veld gekomen voor de moegestreden Kalebas die een enorme kans niet wist te 
verzilveren. Alleen afgaand op de keeper lukte het Vinnie helaas niet om tot scoren te komen. En beste lezers is 
daar het oude Zaanse gezegde: als jij zelf je kansen niet benut doet de tegenstander dat wel. En zo geschiedde. 
Met een snelle uitval wist de tegenstander voor de vierde keer Jordy te verschalken en zo de 2-4 op het 
denkbeeldige elektronische scorebord te zetten. Opnieuw gingen de Racers weer proberen de inhaal slag te 
maken. Maar vandaag leek er wel een soort weggeef virus boven het Jagersveld te hangen die enkel en alleen 
effect had op de Racers. Nadat al eerder Svezdan en Niels een kadootje aan de tegenstander hadden gegeven 
was het nu de beurt aan Jan. Hij speelde pardoes de bal in de voeten van een tegenstander en die wist er wel 
raadt mee en scoorde de 2-5, hierna was de koek bij beide teams op en niet lang hierna was het de 
scheidsrechter die voor vandaag voor de laatste maal floot. Eindstand 2-5 in het voordeel van Assendelft. Een 
kleine troost, de derde helft werd glansrijk gewonnen door de Racers. ( al levert dit geen punten op). Aanstaande 
zondag is dus de terug wedstrijd tegen Assendelft 6. Hopelijk weten we daar een beter resultaat te halen. 
                  
De Knoet. 
 
 

 
Nieuw West United- RCZ 

 
Drie Punten gewonnen en twee verloren.  
Hedenmiddag moesten wij op ons thuiscomplex de resterende 18 minuten uitspelen van de gestaakte wedstrijd. 
Ons doel was stand houden en de 0-1 over de streep trekken, een nerveus begin van onze kant met een paar 
wilde trappen naar voren ,en over de lijn schieten probeerden we stand te houden. Ook een compliment voor de 
scheidsrechter die alles goed zag ook de kleine overtreding(jes) floot hij voor .Na ongeveer tien minuten een 
crosspass van Dave op Mousa die vanaf eigen helft opstoomde naar het strafschop gebied van N.W  waarop de 
back als antwoord had neerhalen of laten schieten door Mousa het laatste gebeurde en Mouse ronde beheerst af 
0-2.Dan denk het is binnen en nu rustig uitspelen maar niets was minder waar met een rode kaart en een tweede 
gele kaart (beide onnodig)trokken we toch deze overwinning over de streep . Jongens doe voortaan je voordeel 
er mee als er een fluitsignaal klinkt, blijf dan verder van de bal af ,of houd je mond ,je weet nu eenmaal de ene 
scheids geeft er geel voor en de andere doet niets knoop dit goed in onze oren. Jongens Bedankt  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  

O,ja Mousa we lopen niet meer mij voorbij na de wedstrijd he!!!!!!  
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