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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 

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! 

https://www.rcz.nu/574/aanmelden-dwergen/
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UITSLAGEN afgelopen week 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag: 

09.00- einde: vaste medewerker + ouders jeugd 

Zondag: 

09.00- Einde : Gre  

09.30-14.00 : Rita 

11.00-14.00 : Fiona (+rust 1e) 

12.00-14.30: speler RCZ 4 

13.00-15.30: speler RCZ 2 

13.00- Einde: vaste medewerker  

15.45-17.30 : Aad (+rust) 

16.00-18.30: 2 spelers RCZ 1 (F. Samat & S.Oostrom) 
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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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RCZ JO8-1   -   Ilpendam JO8-1 
 

Tijdens de competitie hadden we een hele spannende partij gespeeld tegen Ilpendam 

JO8-1 die we met 4-5 winnend hadden afgesloten. Daarom na afloop nummers 

uitgewisseld met de coach. Dat kwam mooi van pas want trainen is leuk maar 

wedstrijden spelen is veel leuker. Op onze uitnodiging stond Ilpendam dus klaar 

zaterdagmorgen. Zij en wij hadden er zin in!  

 

Omdat het een oefenwedstrijd was besloten we de opstelling eens helemaal om te 

gooien. Güven en Alim in de spits terwijl zij normaal gesproken meestal in de verdediging 

staan. We drukten de jongens op het hart goed van start te gaan want de laatste keer 

keken we met de rust tegen een 0-4 achterstand aan. Dat moesten we nu zien te 

voorkomen.   

 

Die boodschap was aangekomen want onze jongens waren scherp vanaf de eerste 

minuut en het duurde dan ook niet lang tot Adam het eerste doelpunt maakte, 1-0! 

Helaas viel het tegendoelpunt kort daarna, 1-1. Onze jongens lieten zich daardoor niet 

van de wijs brengen. Het voetbal zag er goed en verzorgd uit en na mooie doelpunten 

van Livio, Adam en Thijs keken we tegen een comfortabele 4-1 voorsprong aan. Güven 

had zeker ook een doelpunt verdiend maar helaas lukte het hem met zijn 

afstandsschoten telkens nét niet.  

 

Vlak voor rust wist Ilpendam nog een doelpunt te maken na een miscommunicatie tussen 

Thijs en Michael. Met 4-2 voorsprong floot Achmed voor rust en gingen we aan de 

limonade.  

 

Na de rust een compleet ander RCZ. Waar we zo scherp waren in de eerste helft zakten 

we nu helemaal in. De mannen leken niet geconcentreerd, ballen kwamen niet aan en 

het spel speelde zich voornamelijk op onze helft af. Gelukkig is er dan na 10minuten de 

korte time out en konden we even overleg plegen met de mannen. Er werd gewisseld en 

met de meer traditionele opstelling begon het weer te lopen. Wie het vijfde doelpunt 

maakte ben ik even kwijt (sorry..) maar Maurits tekende voor nummer 6 en na het 4e 

tegendoelpunt van Ilpendam schoot Livio nummer 7 fraai binnen! De 7-4 is natuurlijk 

leuk maar vooral de manier waarop werd gevoetbald stemde mij tot tevredenheid. De 

individuele groei en de groei als team is zeker te zien. Ik ben trots op de mannen!  

 

Traditioneel sloten we af met penalty's waarbij een compliment voor Michael die een 

hoop ballen wist tegen te houden. Al met al een hele leuke voetbalochtend. Dan merk je 

pas hoe je het voetbal mist tijdens de winterstop. Wat mij betreft kan de competitie niet 

snel genoeg weer beginnen!  

 

Michiel Honig 
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Westzaan Zo- RCZ Zo 
 

Helaas valt over deze wedstrijd niet zoveel te schrijven ,miste de overtuiging en de wil 

om te winnen ,had mij een ander verjaardagscadeau gewenst, helaas hopende volgende 

week dat het beter gaat , 

tegen Knollendam. 

Zeer Vele (teleurgestelde Supporter(S)  

 

 
Oefenwedstrijden RCZ jo11-1 – Hercules jo11-1 en Uitgeest jo11-2 – RCZ jo11-1 
 

Zaterdag 20 januari hadden de mannen van de jo11-1 een oefenwedstrijd tegen onze 

buren, Hercules. En de jo11-1 waren niet de enigen. Het leek wel een invasie van paars 

op het RCZ-complex. Bijna elk team oefende tegen Hercules. Onder het mom beter een 

goede buur dan een verre vriend, waren er in deze competitieloze weken wat 

oefenwedstrijden georganiseerd met onze paars-witte buren. 

Zo ook de Racers van de jo11-1. Maar niet alle mannen stonden even fris aan de aftrap. 

Kick en Joris hadden de hele voorafgaande week gestrekt in bed gelegen, geveld door de 

rondzwervende griep. En ook Fons was de week niet ongeschonden doorgekomen, hij 

was af en aan door de griep uitgeschakeld geweest. Maar toch stonden alle drie de 

heren, nog na rillend van de koorts, paraat. 

Het werd een attractieve wedstrijd, waarin duidelijk te merken was dat niet alle spelers 

van de jo11-1 topfit waren. Het energieniveau was bij lange na niet op peil, dus werd er 

vaak gewisseld om weer even op krachten te komen. Jesper opende de score tegen zijn 

oude club, Max had een goede kans, maar Jesper scoorde uit de rebound de 1-0. 

Al snel werd de stand weer gelijk getrokken. Er volgden kansen voor RCZ, maar ook 

Tobias werd op de proef gesteld door Hercules. En uiteindelijk maakten de buren de 1-2. 

Max, die deze wedstrijd weer talloze van z’n inmiddels befaamde rushes langs de zijlijn 

liet zien, maakte de gelijkmaker na een prachtige solo. 

Helaas maakten de paars-witten vlak voor de rust de 2-3. Na de pauze was het Jesper 

die de stand weer gelijk trok, 3-3. Er waren over en weer kansen, maar het werd hoe 

langer de wedstrijd duurde, steeds duidelijker dat bij de grieperige spelers de energie zo 

langzamerhand op was. Hercules maakte nog 3-4 en 3-5. Tegen het eindsignaal kreeg 

Joris de afvallende bal uit de 16 voor z’n voeten en met een mooie boog over alles en 

iedereen heen, inclusief de keeper, zorgde hij voor de 4-5 eindstand. 

Met opgeheven hoofd konden de mannen het veld verlaten, want gezien de drukte in de 

ziekenboeg de week er voor, was het mooi om te zien hoe de andere spelers van het 

team een stapje harder deden om die spelers te ondersteunen. Klasse heren! 

Afgelopen zaterdag stond een oefenwedstrijd tegen Uitgeest op het programma. Het zou 

een revanche worden voor de bekerwedstrijd aan het einde van vorig jaar, toen de 

Racers met penalty’s door de Uitgeestenaren uit het bekertoernooi werden geknikkerd.  

Bij de aftrap was er enige verwarring bij de jo11-1, want werd er nou in het wit of in het 

zwart gespeeld? Ryan bleek zich als enige aan de richtlijn “uitwedstrijd zwart shirt” te 

hebben gehouden, maar schijnbaar was zaterdag 27 januari een uitzondering op de 

regel, want de rest had een wit shirt aan. Dus sprintte Ryan terug naar de kleedkamer 

om z’n shirt te wisselen. Ondertussen wachtten beide teams geduldig op zijn terugkeer, 

want het bleek dat Ryan de aftrapspecialist is. Ondanks twee aanwezige wissels, was het 

Ryan die de aftrap diende te verrichten. Je zal dat bijzondere talent maar hebben. 

De ziekenboeg was qua spelers weer leeg, dus voelde begeleider Eddy zich geroepen die 

leegte op te vullen. Fons en Max ontbraken ook, zij verdiepten zich in hun academische 

mogelijkheden. En we weten allemaal hoe belangrijk een maatschappelijke carrière na 

een succesvolle voetballoopbaan is. Als vervangers waren Simon en Lucas opgeroepen. 

Of waren het Lucas en Simon? Gelukkig stonden er rugnummers op de shirtjes, want uw 

verslaggever raakte het spoor alras volledig bijster. 
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De jo11-1 gingen voortvarend van start. Er waren wat kansjes geweest voordat Jesper 

de 0-1 binnenkopte vanuit een corner van Ryan. Wat op zich knap was, aangezien de 

keeper van de tegenstander zo lang was dat het leek of hij bijna z’n hoofd stootte tegen 

de lat. 

Boyd was deze ochtend het duveltje uit het RCZ-doosje. Hij dook overal op en stoorde de 

Uitgeesters enorm in hun opbouw. Hij zat zogezegd “lekker in de wedstrijd”. Wie ook 

“lekker in de wedstrijd” zat was Kick. Gelukkig weer met een volwaardig energieniveau 

en dat was te merken ook.  

Ook Joris was opgeladen, net als Kick nog wat bleekjes, maar wel weer de oude. Hij wist 

tussen twee verdedigers uit te komen en voor te geven op Lucas, die vakkundig 

afrondde: 0-2. Kort daarna volgt een schot van Ryan op de paal, maar Lucas is alweer 

alert en maakt de 0-3. 

Na de rust is Uitgeest feller en lijkt RCZ wat terug te zakken, maar na informeren na de 

wedstrijd bleek dat een opgezet plan. Volgens trainer Oda “moesten zij komen en konden 

wij afwachten”, aldus diverse spelers. Het betekende dat Tobias ook eindelijk mee kon 

doen aan de wedstrijd. En dat deed hij met verve, hij hield z’n doel keurig leeg. 

Uiteindelijk weet Uitgeest de 1-3 te maken, maar van enige paniek bij RCZ is niets te 

merken. De wedstrijd wordt ontspannen uitgespeeld, met kansen voor Uitgeest die 

Tobias weet te verhinderen en kansen voor de Racers die er net naast of over gaan of te 

zacht zijn. Eindstand 1-3, mooi revanche genomen. De jo11-1 hebben er niets aan, maar 

het voelde wel goed. Het was weer een ouderwets lekkere pot mannen! Maar voor de 

hondstrouwe meegereisde jo11-1-side wel ont-zet-tend KOUD! 

 

Uw razende reporter 
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