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Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

28 jan 8.30 WSV 30 JO10-1 RCZ JO10-1 1 - 6 
 

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

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

28 jan 8.45 RCZ JO9-2 Sporting Krommenie JO9-1 3 - 5 
 

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

28 jan 8.45 RCZ JO8-2 HSV JO8-2 7 - 6 
 

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

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

28 jan 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers Zaandijk Poema's 2 - 19 
 

28 jan 9.00 ODIN 59 JO9-1 RCZ JO9-1 2 - 4 
 

28 jan 9.00 Purmerland JO11-1 RCZ JO11-1 1 - 3 
 

28 jan 10.00 OFC MO11-1 RCZ MO11-1 1 - 3 
 

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

28 jan 10.30 RCZ JO8-1 Beemster JO8-1 9 - 0 
 

28 jan 10.30 RCZ JO12-1 WSV 30 JO12-2 11 - 0 
 

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

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

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

28 jan 12.00 RCZ JO10-2 Sporting Krommenie JO10-3 1 - 1 
 

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

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

28 jan 12.00 RCZ JO14-1 KFC JO14-2 2 - 3 
 

28 jan 12.45 Purmerend JO15-2 RCZ JO15-1 3 - 6 
 

28 jan 14.00 Parkstad sv 1 RCZ 1 - 
 

28 jan 14.00 RCZ 35+2 DCG 35+1 2 - 4 
 

28 jan 15.00 Overbos 45+1 RCZ 45+1 1 - 7 
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

29 jan 12.00 Assendelft 6 (zon) RCZ 4 (zon) 4 - 3 

 

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

 
 

 
 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

4 feb 8.45 RCZ JO13-3 DZS JO13-1 co 

4 feb 8.45 RCZ JO9-3 WSV 30 JO9-4 co 

4 feb 8.45 RCZ JO9-4 Rijp (de) JO9-3 co 

4 feb 8.45 RCZ MO11-2 OFC MO11-1 co 

4 feb 10.30 RCZ JO15-1 KFC JO15-2 co 

4 feb 10.30 RCZ JO11-1 Rijp (de) JO11-1 co 

4 feb 10.30 RCZ JO8-1 Wherevogels De JO8-1 co 

4 feb 10.30 RCZ JO8-2 LSVV JO8-4 co 

4 feb 12.00 RCZ JO13-1 Hellas Sport JO13-1 co 

4 feb 14.00 RCZ 35+1 Zandvoort 35+2 co 

4 feb 14.30 RCZ 1 Hercules Zaandam sc 1 co 

5 feb 11.00 RCZ 4 (zon) Zaandijk 4 (zon) co 

5 feb 14.00 RCZ 1 (zon) Wherevogels De 1 (zon) co 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcz.nu/113/5730/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/3869/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

4 feb 8.30 WSV 30 JO9-1 RCZ JO9-1 co 

4 feb 8.45 Purmerend JO11-10 RCZ JO11-3 co 

4 feb 9.00 Westfriezen JO8-2 RCZ JO8-3 co 

4 feb 9.00 Monnickendam MO11-1 RCZ MO11-1 co 

4 feb 11.15 KFC JO9-1 RCZ JO9-2 co 

4 feb 11.15 KFC MO13-2 RCZ MO13-1 co 

4 feb 11.45 SDOB JO13-3 RCZ JO13-2 co 

4 feb 12.00 Zilvermeeuwen JO17-1 RCZ JO17-1 co 

4 feb 12.00 OFC JO15-1 RCZ JO15-2 co 

4 feb 14.30 JOS/W'graafsmeer 35+1 RCZ 35+2 co 

5 feb 11.30 CTO 70 4 (zon) RCZ 2 (zon) co 

 

 
 
 

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

 

Christian Alvarez Martinez 

Patrick Benner 

Juan Camacho 

Guy Creton 

Justin Daalder 

Mohamed Darwish 

Eric Devaux Gambardella 

Mara Haak 

Martijn Hellingman 

Natascha Hendriks 

Myrthe Hoff 

Bruce Jacobs 

Rasjied Joemrati 
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Kantine Diensten: 
 
SCHEMA KANTINEDIENST OP MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG 
 
ONEVEN WEEK: 
Maandag :  17.00-18.00 Martine van der Velden 
   18.00-19.00 Inge Berkelaar 
   19.00-20.00 Pascale Waqué 
Dinsdag :     Ada 
Woensdag : 16.00-19.30 Ada & Mireille 

EVEN WEEK: 
Maandag :  17.00-18.00 Martine van der Velden 
   18.00-19.00 Inge Berkelaar 
   19.00-20.00 Pascale Waqué 
Dinsdag :     Ada 
Woensdag :    16.00-17.30 Gré 
   17.00-18.00 Cindy Caré 
   18.00-19.30 Nico 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 2 FEBRUARI 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  :  

 
KANTINEDIENST ZATERDAG 4 FEBRUARI 
08.00-13.00  : Arnaud 
08.15-10.30  : Ouder JO8-1(Patricia Brijker) 
    + Ouder JO8-2 (ouders van Michael Da Costa of Jayden Attiogbe) 

+ Ouder JO11-1(Claudia, moeder van Sem) 
09.30-12.00  : Ouder JO13-1(Ouder Damian Smit) 
10.30-13.00 : Ouder JO9-3(Frank Bijderwieden) + Ouder JO9-4(Marijn, vader van Hidde)  
12.00-14.30  : Ouder JO15-1 
13.00-Einde  : Mary & Sabrina 
16.30-19.00  : 2 Spelers RCZ 1 (Mitch en Tobias) 

KANTINEDIENST ZONDAG  5 FEBRUARI 
10.00-Einde  : Gré 
13.00-15.30  : 2 spelers RCZ 4  
13.30-Einde  : vaste medewerker + vaste medewerker 
16.00-18.30  : 2 Spelers RCZ 1 

 

 

Gijs Henrichs en Fynn Schneemann,                  

                              
Zijn op Zondag  5 februari 2017  gekozen uit het team RCZ  Jo 9-2  om samen 
Pupil van de Week bij de wedstrijd van RCZ 1 tegen  De Wherevogels 1 te 
zijn. 
Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 12.15 uur (bij 
trainer Marco van Petersen , Stefan van Dam en Michel Kersten). 
Wat er daarna allemaal gebeurt is nog een verrassing maar het wordt een 
leuke middag. 
Wij wensen jullie veel plezier deze middag. 
                           

                                                                                                                                          
 

 
Namens de jeugdafdeling van RCZ.            
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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 

 

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. 

 
Purmerland JO11-1 – RCZ JO11-1 
 
Eindelijk mocht er weer gevoetbald worden. Vorige week deed Koning Winter nog van zich spreken en 
ging de wedstrijd niet door, dit weekend werden de mannen om half 9 voor de warming up verwacht in 
Purmerland. Wel vroeg weer, maar gelukkig niet in de kop van Noord-Holland, dat scheelde weer in 
reistijd. 
 
Ook de JO11-1 ontkwam niet aan de winterse transferperiode, van alle kanten werd er aan spelers 
getrokken. Keeper Thomas gaat zijn geluk beproeven bij Fortuna in Wormerveer en volgens de eerste 
berichten, gaat hem dat goed af. Ook Angelo gaat zijn loopbaan helaas elders voortzetten. We zullen 
beide toppers enorm gaan missen en wensen ze alle succes van de wereld. 
Het leverde coach Jordy echter wel een keepersprobleem op, dat tot op heden nog niet is opgelost. 
Het probleem zal voorlopig binnen het team opgelost moeten worden. Daarmee waren de personele 
problemen nog niet voorbij, want Kick worstelt al een tijdje met een hardnekkige griep en kon er 
zaterdag niet bij zijn. Gelukkig waren er twee geroutineerde invallers mee naar Purmerland: Samuel 
en Rüstü. 
 
Beide ploegen tasten elkaar aan het begin van de wedstrijd wat af, maar Purmerland heeft er zin in en 
rukt telkens gevaarlijk op richting het doel van RCZ. Toch zijn het de Racers die de score openen. Op 
een mooie diepe crosspass van Joris, weet Kerim te scoren, 0-1. Lekker hoor, zo’n snelle goal. 
Purmerland gaat meteen op jacht naar de gelijkmaker en zet behoorlijk druk. Gelukkig is de 
gelegenheidskeeper van de JO11-1 alert en weet de bal uit z’n doel te houden. Max heeft iets later 
een goede kans als de keeper van Purmerland weg is, maar hij krijgt de bal net niet onder controle. 
 
De Purmerlanders blijven aandringen, een lobje op de keeper, Fons die bij een corner goed wegkopt 
en een enorm Oefff-moment als een Purmerlander alleen voor de RCZ-keeper komt te staan, maar 

mailto:redactie@rcz.nu
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van schrik naast schiet. RCZ doet iets terug, Joris wordt op een mooie pass weggestuurd, maar zijn 
schot gaat net naast.  
 
Dan volgt een periode in de wedstrijd waarbij RCZ hard aan de bak moet om de voorsprong te 
verdedigen. Purmerland blijft aanvallen en het is alle hens aan dek, waarbij Rüstü als een stoïcijnse 
stoorzender geregeld een voet tussen een aanval van Purmerland weet te krijgen en zo de bal weer 
verovert.  
Uit een hoekschop weet Purmerland dan toch via een prachtig afstandsschot de gelijkmaker te 
scoren, 1-1. En het is een cliché, maar het hing al een tijdje in de lucht. De wedstrijd ligt weer open en 
dan ziet Samuel dat de Purmerlandse doelman iets te ver voor z’n doel staat, hij haalt van een 
afstandje uit en zorgt zo weer voor de voorsprong, 1-2! Wat een fijn doelpunt! 
 
De tegenstander blijkt in de rust een duidelijke opdracht meegekregen te hebben: doelpunten maken. 
Jasper en Sem verdedigen de benen onder hun gat vandaan en hebben, als uitzondering, deze keer 
eens tegenstanders van gelijke lengte. Ook wel eens fijn. Purmerland wordt gevaarlijker en 
gevaarlijker, maar weet niet te scoren. Mede dankzij de getalenteerde invalkeeper, waar uw 
verslaggever zo van onder de indruk was, dat ik van de weeromstuit vergeten ben zijn naam te 
vragen. Oprechte excuses hiervoor. 
 
Coach Jordy gooit het roer om, er komt een driebloks-middenveld en er gaat op de counter gespeeld 
worden. Ook Boyd laat zich vanuit de aanval geregeld zakken om mee te verdedigen. De tactiek 
slaagt, want hoe Purmerland het ook probeert, ze komen niet tot scoren.  
 
Natuurlijk countert RCZ er af en toe uit en zo wordt een hoekschop verkregen. Kerim zorgt er 
professioneel voor dat de bal voor het doel belandt, waar Fons met links(!) zorgt voor het derde RCZ-
doelpunt, 1-3. Purmerland blijft gevaarlijk, maar komt niet meer tot scoren en dan fluit de sportief 
fluitende scheids af. Hoppa, drie punten in the pocket! 
Het was deze zaterdag misschien niet het mooiste voetbal wat er te zien was, maar de inzet was er 
wel. En misschien moesten de mannen van de JO11-1 er na die paar weken zonder competitie weer 
even inkomen. Hard gewerkt en dus loon naar arbeid, gewonnen! Mede dankzij invallers Rüstü en 
Samuel die zich moeiteloos in het team pasten, alsof ze er al tijden voetbalden. 
 
Volgende week zaterdag om half elf thuis tegen de nummer twee, De Rijp. Ik verwacht een stijgende 
lijn en als Kick weer op de klaver is, moet het helemaal goed komen. Ik zie u dan! 
 
Uw razende reporter 
 
Meteoor Zo - RCZ Zo 
 
Hedenmiddag moesten wij naar tuindorp Oostzaan om daar de return wedstrijd te spelen tegen de M. 
Om iets over tweeën liet scheidsrechter de heer J.C. van Vliet aftrappen na een aftastend begin van 
beide ploegen ,kwam na een kwartier spelen de M beter in hun spel dan van onze zijde  wat erg stroef 
ging en erg ongecontroleerd alhoewel we toch enkele kleine kans(jes) kregen maar niet werden benut 
na een half uur spelen kwam de M op voorsprong door een fout in onze achterhoede 1-0.Na rust had 
onze trainer twee wijzigen ingevoerd en na vijf minuten in de tweede helft was het al raak voor ons uit 
een corner knikte Terry raak 1-1 met als gevolg een scheld partij richting scheidsrechter van de trainer 
van de M wat de scheidsrechter gewoon op zijn beloop liet ook wat gele kaarten betreft richting de M 
deed hij  af met vermaningen en aan onze zijde voor iets wat lichter was dan wat de M deed moest er 
bij ons weer een speler vanaf met twee keer geel ,maar onze tien man hielden keurig stand ondanks 
de aanslagen op Oda eerst buiten de lijn en daar zij onze bank wat van en als de kippen was de 
scheidsrechter bij de bank om daar iets van te zeggen en tegen de bewuste overtreding werd niets 
gedaan. Een paar minuten voor tijd idem dito Oda kwam weer op passeerde twee man maar werd 
toen ineens van achteren neer gehaald waar normaliter rood voor staat deed de scheidsrechter af na 
enig gejoel van ons publiek met een gele kaart al ging dat niet van harte. Na afloop zei onze voorzitter 
dat ook nog eens tegen de scheidsrechter dat op van achteren neerhalen maar 1 straf staat en dat is 
rood ging deze man in het groen zonder om te kijken als een HAAS richting kleedkamer, maar 
jongens het was een halve revanche voor de thuisnederlaag. Jongens Bedankt . 
 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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Assendelft 6 - RCZ 4 

  
Het is zondag 29 januari 2017 des Heeren jaren als om twaalf uur middag de terug wedstrijd tegen 
Assendelft 6 op het door de wijze Heeren van de KNVB gemaakte spel schema op de agenda staat. 
Afgelopen zondag op 22 januari 2017 des Heeren jaren was de heenwedstrijd. Deze wedstrijd werd, 
zoals u verleden week heb kunnen lezen verloren door de Gladiatoren van RCZ 4 met 2-5. Omdat 
deze wedstrijd in Assendelft plaats zal vinden  zal er door de Gladiatoren van RCZ 4  eerst de rit door 
het altijd pittoreske Zaandam moeten worden ondernomen alvorens het langst gerekte dorp van 
Nederland te betreden. Aldaar aangekomen zijn er twaalf Gladiatoren aanwezig om de strijd aan te 
gaan met Assendelft 6. Nadat iedereen op tijd is voor het omkleden en de warming up is het tijd voor 
de toss. Volgens traditie wordt deze door Rob ( plaatsvervangend aanvoerder) gewonnen en mag 
RCZ 4 met de aftrap beginnen. Ondanks alle goede voornemens was het Assendelft wat het initiatief 
nam en de Racers onder druk zette. Leidde dit tot uitgespeelde kansen of doelpunten? Nee niet echt, 
maar toch  was het Assendelft 6 wat de score wist te openen. Niet door en uitgespeelde kans maar 
door een misser aan de Racers kant. Zo gebeurde het dat binnen 30 minuten de Racers tegen een 3-
0 achterstand aankeken. Een paar spelers van Assendelft begonnen zich op een bijzondere 
kinderachtige manier te gedragen . Dit bleek onder andere door opmerkingen te plaatsen als: jullie 
kunnen niet voetballen, jullie zijn oud. Nou dat laatste klopte wel als je het vanuit de kinderachtige 
leeftijd en gedrag van de Assendelft spelers bekeek. Echter dit had tot gevolg dat de Racers hun 
mouwen opstroopten om de Spanjolen ( bijnaam van de Assendelvers. Deze bijnaam kregen ze 
vanwege hun Pro-Spaanse houding tijdens de tachtigjarige Oorlog. De overige Zaanse plaatsen, 
zoals Zaandam, Oostzaan en Westzaan waren Oranjegezind en dus voor de Geuzen) het tegendeel 
te bewijzen. Eerst was het Martijn die het net van de Spanjolen wist te vinden en niet veel later was 
daar Milan die uit een mooie pass van Marcel alleen op de keeper afging en ondanks verwoede 
pogingen van de Spanjolen ook het net wist te vinden. Hierdoor kwam de 3-2 op het denkbeeldige 
elektronische scorebord. Het  was duidelijk dat de Spanjolen de weg aan het kwijt raken waren. Dit 
resulteerde in de eerste vreemde beslissingen van de THUIS fluitende scheidsrechter. Uiteindelijk was 
daar het laatste fluitsignaal van de eerste helft. In de rust verkwikkende en opbeurende woorden van 
de coaches John en Ruud. En had dit zijnuitwerking, zeker wel. Want de Racers werden sterker en 
sterker en algauw leidde dit tot de terechte gelijkmaker. Uit een corner wist ons aller Rob Kok, alias 
Kalebas de tweede, met zijn hoofd de gelijkmaker tegen het net te krijgen. Hierna waren het de 
Racers die de dienst uit maakten en was het eigenlijk wachten op het winnende doelpunt. Eerst was 
het Danny die na goed doorgaan alleen voor de keeper kwam maar de bal net niet meer goed kon 
raken om de keeper te kunnen verschalken. De Spanjolen probeerde het wel maar dank zij het harde 
werken van alle Racers konden ze potten breken. Dit leidde tot de nodige onrust, zowel in het veld als 
langs de lijn en dus zichtbaar in het spel van de Assendelvers die overgingen naar steeds meer fysiek 
geweld zonder dat de scheidsrechter hier tegen op trad. Ondanks deze tegenwerking bleven de 
Racers rustig en het beste van het spel hebben. Opnieuw waren het de Gladiatoren van RCZ 4 die 
dichtbij een doelpunt waren, tot twee keer aan toe kon Svezdan aanleggen, eerst was dar de redding 
van de keeper en bij zijn tweede inzet werd de bal op de lijn tegengehouden. Onduidelijk of dit met 
een handsbal gebeurde maar de scheids floot er niet voor en ook de laatste inzet van Rodney 
verdween niet in het doel maar over het doel. Nadat Marcel uitviel met een verdraaide knie bleven er 
nog tien Gladiatoren over en deze verdedigde de drie - drie stand met man en macht en probeerde 
door gevaarlijke uitvallen de 3-4 op het scorebord te krijgen. In de allerlaatste minuut kon de scheids 
het geklungel van Assendelft 6 niet langer aanzien en legde de bal pardoes op de stip met de  uitleg 
dat Jeroen hands zou hebben gemaakt. Ondanks de heftige protesten en zichtbare bewijzen hield de 
scheids voet bij stuk.  Dit buitenkansje liet Assendelft niet aan zich voorbijgaan en schoot de 4-3 op 
het denkbeeldige elektronische scorebord.  Het was dusdanig erg dat de scheids nog alleen liet 
aftrappen en direct na de eerste aanraking af floot. Beste lezer. Ik kan alleen maar concluderen dat de 
Racers van RCZ 4 zich kranig hebben verweerd maar tegen een zeer oneerlijke scheidsrechter valt 
niet tegen te voetballen en op eerlijke wijze één of drie punten te 
Winnen. Jammer dat het zo moest eindigen. Maar het leven gaat door en wij als Racers kunnen met 
opgeheven hoofd terug kijken op deze wedstrijd en als Assendelft op deze manier kampioen wil 
worden so be it maar het is en blijft ontzettend triest. 
Leuker nieuws is dat u de Gladiatoren van RCZ 4 aanstaande zondag om 11.00 uur als voor wedstrijd 
van het eerste kunt bewonderen. Komt allen. 
  
De Knoet. 
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