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Uitslagen Afgelopen Weekend 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

4 feb 8.30 WSV 30 JO9-1 RCZ JO9-1 0 - 4 
 

4 feb 8.45 Zaanlandia JO10-3 RCZ JO10-2 5 - 2 
 

4 feb 8.45 RCZ MO11-2 OFC MO11-1 0 - 10 
 

4 feb 8.45 Purmerend JO11-10 RCZ JO11-3 4 - 5 
 

4 feb 8.45 RCZ JO13-3 DZS JO13-1 1 - 6 
 

4 feb 8.45 RCZ JO9-3 WSV 30 JO9-4 3 - 1 
 

4 feb 8.45 RCZ JO9-4 Rijp (de) JO9-3 0 - 0 
 

4 feb 9.00 Monnickendam MO11-1 RCZ MO11-1 0 - 4 
 

4 feb 9.00 Westfriezen JO8-2 RCZ JO8-3 0 - 1 
 

4 feb 9.00 DRC Durgerdammer Duivels RCZ JO6/7 Mini Racers 15 - 7 
 

4 feb 10.30 RCZ JO15-1 KFC JO15-2 1 - 6 
 

4 feb 10.30 RCZ JO11-1 Rijp (de) JO11-1 2 – 11 
 

4 feb 10.30 RCZ JO8-1 Wherevogels De JO8-1 3 - 3 
 

4 feb 10.30 RCZ JO8-2 LSVV JO8-4 11 - 0 
 

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

4 feb 11.15 KFC JO9-1 RCZ JO9-2 7 - 0 
 

4 feb 11.45 SDOB JO13-3 RCZ JO13-2 1 - 3 
 

4 feb 12.00 Zilvermeeuwen JO17-1 RCZ JO17-1 8 - 0 
 

4 feb 12.00 RCZ JO13-1 Hellas Sport JO13-1 Gestaakt bij 2-0 
Ivm wanorde 

 

4 feb 12.00 OFC JO15-1 RCZ JO15-2 7 - 4 
 

4 feb 12.00 RCZ JO12-1 SDOB JO13-2 4 - 7 
 

4 feb 14.00 RCZ 35+1 Zandvoort 35+2 Gestaakt bij 0-0 
Ivm wanorde 

 

4 feb 14.30 RCZ 1 Hercules Zaandam sc 1 2 - 4 
 

4 feb 14.30 JOS/W'graafsmeer 35+1 RCZ 35+2 2 - 3 
 

5 feb 11.00 RCZ 4 (zon) Zaandijk 4 (zon) 6 - 3 
 

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

5 feb 14.00 RCZ 1 (zon) Wherevogels De 1 (zon) 1 – 1 
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Het scheidsrechterschema staat online. 
Link: http://www.rcz.nu/458/scheidsrechtersschema/ 
 
Mocht je 11 februari een wedstrijd willen fluiten, laat dit dan voor 
zondagavond weten. 
 
 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type 

11 feb 8.45 RCZ JO15-2 KSV JO15-4 co 

11 feb 8.45 RCZ JO13-3 Zaanlandia JO13-5 co 

11 feb 8.45 RCZ JO9-2 Hercules Zaandam sc JO9-1 co 

11 feb 8.45 RCZ JO8-3 VVS 46 JO8-3 co 

11 feb 10.30 RCZ JO17-1 ZCFC JO17-1 co 

11 feb 10.30 RCZ JO11-3 KFC JO11-7 co 

11 feb 10.30 RCZ JO9-1 DEM JO9-2 co 

11 feb 10.30 RCZ MO13-1 KFC MO13-1 co 

11 feb 10.30 RCZ MO11-1 Kadoelen sv MO11-3 co 

11 feb 14.00 RCZ 35+2 Portugal Adam FC 35+2 co 

11 feb 14.30 RCZ 1 DWS 1 co 

 

 
Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type 

11 feb 8.30 Westzaan JO9-2 RCZ JO9-4 co 

11 feb 8.45 ZOB JO13-4 RCZ JO13-2 co 

11 feb 8.45 Purmerend JO8-3 RCZ JO8-1 co 

11 feb 09:00 DRC Durgerdammerdraken RCZ Racers  

11 feb 9.30 Rijp (de) JO9-3 RCZ JO9-3 co 

11 feb 9.45 OFC JO11-2 RCZ JO11-2 co 

http://www.rcz.nu/458/scheidsrechtersschema/
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Datum Tijd Thuis Uit type 

11 feb 10.00 FC Uitgeest JO8-4 RCZ JO8-2 co 

11 feb 10.00 Purmerend MO11-2 RCZ MO11-2 co 

11 feb 10.15 EVC JO12-1 RCZ JO12-1 co 

11 feb 10.30 Assendelft JO11-1 RCZ JO11-1 co 

11 feb 11.30 Sporting Krommenie JO13-2 RCZ JO13-1 co 

11 feb 11.45 Zaanlandia JO14-2 RCZ JO14-1 co 

11 feb 14.00 Wherevogels De 2 RCZ 2 co 

11 feb 14.30 IJmuiden 35+1 RCZ 35+1 co 

11 feb 15.00 Sporting Krommenie JO15-2 RCZ JO15-1 co 

12 feb 11.00 Jisp 2 (zon) RCZ 4 (zon) co 

12 feb 12.00 Sloterdijk 2 (zon) RCZ 2 (zon) co 

12 feb 12.00 Purmerend 4 (zon) RCZ 3 (zon) co 

12 feb 12.00 Sporting Krommenie 6 (zon) RCZ 5 (zon) co 

12 feb 12.00 Monnickendam VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) co 

12 feb 14.00 SDZ 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 

 

 
    

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

Zie je de naam van je teamgenoot? Wijs hem/haar er dan ook 
nog even op! 

Christian Alvarez Martinez 

Patrick Benner 

Juan Camacho 

Guy Creton 

Justin Daalder 

Mohamed Darwish 

Eric Devaux Gambardella 

Mara Haak 

Martijn Hellingman 

Natascha Hendriks 

Myrthe Hoff 

Rasjied Joemrati 

Sebastian Keijzer 
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Beste leden van de club van 100. 

  
Het seizoen 2016/2017 is alweer over de helft. 
Graag zie jullie bijdrage weer tegemoet. 
Dit geldt natuurlijk niet voor degene die het al overgemaakt 
hebben. 
  
Het rekeningnummer is NLABNA0844647136 
O.v.v. RCZ Club van 100. 
De bijdrage is: €46.00 
  

 
 
 

 

 

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 9 FEBRUARI 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Arnaud 

 
KANTINEDIENST ZATERDAG 11 FEBRUARI 
08.00-13.00  : Mary & Kayleigh 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1 (Maureen) + Ouder JO17-1 
10.30-13.00  : Ouder JO13-3 (Marthijn) + Ouder JO15-2 (ouder van Sofyan)  
      + Ouder MO11-1(Luna Oeldrich)  
12.00-14.30  : Ouder MO13-1 (Krista van der Wardt) 
13.00-Einde  : Kiona en Mike  
14.00-16.30  : Ouder JO19-1 
16.00-18.30  : Speler RCZ 35+2 (Peter Driessen) 
16.30-19.00  : Imri van Kol 

 
KANTINEDIENST ZONDAG  12 FEBRUARI 
GEEN THUISWEDSTRIJDEN!!! 
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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. 

 

RCZ JO11-1 – De Rijp JO11-1 
 
Nog net voor de transfermarkt sloot, hebben Jordy en Oda nog een tactische aankoop kunnen doen en een 
nieuwe keeper voor de JO11-1 op de kop kunnen tikken. Tobias verruilt de JO10-1 voor de JO11-1 en stond 
zaterdag al in z’n fonkelnieuwe JO11-1-tenue onder de lat. 
 

De tegenstanders van afgelopen zaterdag waren de jongens 
van de JO11-1 uit De Rijp. Ik heb een tip voor u: als u uw 

kind gekwadrateerd wilt hebben, zou ik als ik u was als de 
sodemieter verhuizen naar De Rijp. Ik weet niet wat ze 

de kinderen daar te eten geven, of wat voor lucht ze 
daar inademen, maar daar gaan ze van groeien! 
Jongens onder de elf jaar (want in die competitie 
spelen we) zien er daar uit als pre-pubers van net 
13. 
 
Nou zijn de Racers van JO11-1 wel gewend dat de 
tegenstanders over het algemeen wat groter zijn, 

want de gemiddelde lengte van het team is niet 
bijster groot, maar de gebouwen die de mannen 

afgelopen zaterdag tegenover zich hadden… 
Normaalgesproken past er in één aanvaller van de 

tegenpartij, anderhalve verdediger van de JO11-1. Maar 
zaterdag pasten én Sem, én Jasper, én Boyd alle drie in één 

spits van De Rijp! 
 
Echt waar. Niet gejokt. Er zijn diverse getuigen van en het is zelfs op beeld vastgelegd. Toch lieten de Racers 
zich niet van hun stuk brengen van die beren uit De Rijp. De eerste kans van de wedstrijd was voor Kerim, de 
tegenstander kon niets anders dan wanhopig verdedigen tot hoekschop. 

mailto:redactie@rcz.nu
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Helaas scoorde De Rijp het eerste doelpunt. Met vier passen waren ze al aan de andere kant van het veld (echt, 
die gasten hadden een lange benen…) en met snel overspelen stonden ze binnen de kortste keren voor het doel 
van Tobias. Die zat er in eerste instantie goed bij, maar de rebound was helaas onhoudbaar, 0-1. 
 
Maar dan de Racers: een mooie aanval, waarbij Jasper Max met een perfecte lengtepass wegstuurt, Max speelt 
de keeper uit en scoort de gelijkmaker, 1-1. Wat een heerlijke goal. Het smaakt naar meer. Even later schakelt 
Kerim met een paar mooie passeerbewegingen de Rijpse verdediging uit, geeft voor op de meegekomen Max, 
maar Max kan net niet bij de bal.  
 
Dan volgt een snelle uitbraak door De Rijp en weer lieten ze de bal snel rondgaan en weer stonden ze in een 
oogwenk voor het doel en helaas scoorden ze ook, 1-2. De verdedigers van RCZ moesten flink aan de bak tegen 
de reuzen van De Rijp en hoe gering van lengte Sem en Jasper ook zijn, ze maakten het de spitsen nog knap 
lastig. 
 
De Racers jagen op de gelijkmaker, een afvallende bal komt bij Fons terecht die goed heeft gezien dat de keeper 
van De Rijp een gaatje laat vallen. Fons haalt uit en de doelman kan Fons’ schot maar net uit z’n doel houden. 
Ondertussen heeft de tegenstander door dat Kerim nogal behendig is met een voetbal en heeft twee bomen op 
‘m gezet. Je zag door de bomen Kerim niet meer. 
 
RCZ blijft aanvallen, Joris geeft een voorzet die via Kerim bij Kick belandt, jammer genoeg gaat Kicks schot 
naast. Dat Kick de hele wedstrijd uitspeelde is al een prestatie op zich, want hij was de afgelopen weken geveld 
door ziekte en had amper getraind, maar daar was in de wedstrijd weinig van te merken. 
 
Vlak voor rust maken De Rijpse Reuzen nog twee snelle doelpunten, waardoor de RCZ-mannen met een 1-4 
achterstand de kleedkamer opzoeken. Genieten de meeste teams van thee of limonade in de rust. Het 
vermoeden bestaat dat De Rijpse Reuzen zich tegoed deden aan een kloeke beker melk. Misschien dat die witte 
motor het Rijpse geheim achter de groeispurten is. 
 
Over de tweede helft kan ik kort zijn: die was zeer doelpuntrijk en spijtig genoeg niet voor de Racers. Nadat de 
scheidsrechter had gefloten voor de start van de tweede helft, stond het binnen de kortste keren 1-8. De Racers 
kwamen er niet meer aan te pas. Toch bleven ze knokken. Na weer een aftrap volgde een ouderwetse JO11-1-
aanval, die Max mooi afrondde, 2-8.  
 
Dat gaf moed. Een aanval tussen Joris en Kerim eindigde met een schot van Kerim dat gestuit werd door de 
Rijpse keeper. En kort daarop volgt een vrije trap van Joris waar een tegenstander voor springt, de rebound 
belandt weer bij Joris die van afstand maar net naast schiet. Het zat ook niet erg mee deze ochtend. 
 
De JO11-1 blijven een doelpunt najagen, maar verliezen begrijpelijkerwijs steeds meer de moed. De overRijpse 
voetballers walsen over de Racers heen en doelpunt volgt op doelpunt. Het wordt uiteindelijk 2-11 voor De Rijp. 
Enigszins gelaten zoeken de Racers de kleedkamer op, maar ondanks de uitslag zag ik vele trotse opa’s en 
oma’s langs de kant staan. Dat is het heerlijke van opa’s en oma’s: wat er ook gebeurt, die zijn altijd trots op hun 
kleinkind. En zo hoort het ook. 
 
Geen fijne wedstrijd dus deze keer. De tegenstanders waren groter, sneller, sterker en wellicht ouder, maar de 
mannen van de JO11-1 bleven lang moedig met de kop op door voetballen. Geen winst deze zaterdag, maar wel 
weer veel geleerd en dat is ook heel wat waard. Aanstaande zaterdag voetbalt de JO11-1 om half elf uit tegen 
Assendelft JO11-1. Ik weet zeker dat er deze week weer hard getraind gaat worden, om zaterdag de winst mee 
naar huis te nemen. 
 
Uw razende reporter 
 

RCZ 35+ -Zandvoort 35+ 
 

Hedenmiddag ontvingen wij Zandvoort uit de gelijknamige plaats vandaan. Om even over tweeën liet 
scheidsrechter de Heer K. Dallinga aftrappen er ontspon zich een leuke wedstrijd de eerste paar 
minuten tot de 17e minuut ,toen er een discussie ontstond over een buitenspel geval de bal wordt 
gespeeld op dat moment stond de Z linksbuiten ,buitenspel hun middenvoor niet maar deze liet hem 
echter lopen naar de buitenman dus is het buitenspel, de oud profvoetballer P. Keur bleef door 
mekkeren waarop de scheidsrechter besloot deze man tien minuten van het veld te sturen ,wat hij 
echter weigerde  waarop de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakte ,dus kwam er vroegtijdig 
een einde aan deze wedstrijd. Jongens tot volgende week . 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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4 februari 2017 Strand training team RCZ JO11-2  

 

 
Samuel, 
Xavier,Brent, 
Sven, Atakan, 
Bruce, Rustu,  
Noaquin, Erdem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangezien de boys al twee weken achter elkaar geen wedstrijd hadden,  werd het de grootste tijd om die benen weer eens 

flink aan het werk te zetten! De vorm moet tenslotte wel een beetje behouden blijven. Dus met 4 auto’s volgeladen op pad 

naar het mooie dorpje Groet om ze daar af te matten op de klimduin. Vervolgens 

in estafette wedstrijdjes de klimduin op, eerst vooruit ,  later achteruit. Dat 

achteruit bleek toch een stuk lastiger. Bovenop de klimduin kop spelletje gedaan 

met duiken in het zand. Wat een sterke been spieren zullen ze krijgen. Ook nog 

even gewandeld door de duinen.  

 
 
   
 
Vanaf de klimduin weer verder richting het mooie strand van 

Camperduin.  Daar de ladder  en partijtjes gedaan.  Daarna bij de 

strandtent de inmiddels hongerige magen gevoed  

  
 
 
 
 
 
 

Zo kwam er weer een einde aan een gezellige, sportieve en geslaagde 
zaterdag. Aan de teambuilding is weer goed gewerkt!   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hannie op den Velde  
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RCZ 4 - Zaandijk 4 
 
Het is zondag 5 februari 2017 des Heeren Jaren. De wekker gaat, na het openen van de gordijnen is daar in 
eerste instantie een grijze wereld. Gelukkig weet de zon al snel de mist te verdrijven en wordt het alsnog een 
heldere, zonnige dag.  Maar wat zou deze dag brengen? En wat betreft de wedstrijd?  U zult spoedig meer hier 
over lezen. De wedstrijd van vandaag is de thuis wedstrijd tegen de mannen van Zaandijk, ook wel Krentekakkers 
genaamd. Deze bijnaam komt hoogst waarschijnlijk van een gedichtje: 
Op Zaandaik daar benne ze raik, 
Daar dragen ze gouwe kappen, 
Maar s'avonds als de vrijer komt, 
Dan benne het ouwe lappen. 
Jan Oostrom op 5-2-2017 22:45 
Ook de Zaandammer heeft een bijnaam namelijk: Galgezagers. Deze naam kregen de Zaandammers na de 
Turfopstand in 1687. ( voor meer gedetailleerde info, zie de geschiedenis boeken) Nu even overgaan tot de orde 
van de dag en wel de terug wedstrijd tegen Zaandijk 4. Deze vindt plaats op ons welbekende Jagersveld. En 
zoals u als bekende volger van de Gladiatoren van RCZ 4 gewend bent is daar eerst de rit door het altijd 
pittoreske Zaandam voordat je aankomt bij het Jagershuis op het sportpark Jagersveld. Aldaar aangekomen 
bleken de meeste Gladiatoren reeds aanwezig te zijn en werd meteen de kleedkamer opgezocht die was 
aangewezen door de dienst hebbende kantine dame. Dit keer niet onze gebruikelijke kleedkamer nr. 8 maar 
kleedkamer 2.  Nadat de wijziging van de kleedkamer doorgedrongen was tot de meeste Gladiatoren sloeg de 
schrik om hat hart van de Coaches John en Ruud. Zou deze wijziging  geen gevolgen hebben voor de wedstrijd? 
Lees door en u krijgt uw antwoord. Het is elf uur als scheidsrechter dhr. K. Koning voor de eerste keer het geluid 
van zijn fluit door de frisse ochtend lucht laat klinken. Het begin van de eerste helft werd gebruikt om de krachten 
van Zaandijk 4 te testen. Al gauw bleek dat de Racers van RCZ 4 de overhand hadden. Dit werd niet meteen in 
doelpunten uitgedrukt, de kansen waren daar maar deze werden niet verzilverd. Erger nog, het was Zaandijk dat 
profiteerde van het onjuist afgestelde horloge van Niels waardoor zijn timing niet klopte en hij onder de hoge 
voorzet doorging en de spits van Zaandijk een niet te missen kans bood, wat hij ook niet deed. Op het 
denkbeeldige elektronische scorebord verscheen de stand 0-1. Gelukkig bleef het antwoord van de Racers niet te 
lang op zich wachten en was het Kalebas die een einde maakte aan zijn droogstand ( wat betreft doelpunten) en 
de 1-1 op het denkbeeldige elektronische scorebord lichte op. De koek voor de Racers was nog niet op. Een 
mooie crosspas van Jim belande op de borst van Wim en zonder dralen haalde Wim de trekker over en schoot de 
2-1 tegen de touwen. De Gladiatoren van RCZ 4 konden niet lang genieten van de voorsprong. Door nog niet 
opgehelderde redenen kwamen de coaches Ruud en John met een nieuw strijdplan ( waarom was voor de 
spelers en de massaal toegestroomde toeschouwers een absoluut raadsel. Enige logische verklaring ligt wellicht 
dat de coaches door de wijziging van de kleedkamer zij toch enigszins van hun a propos waren gebracht)  Hoe 
dan ook. Het werd er niet beter op. En helaas profiteerde Zaandijk hier optimaal van. Door een lichte overtreding 
van Martijn was de goed leidende scheidsrechter dhr. K. Koning genoodzaakt de bal op de stip te leggen en dit 
buitenkansje liet Zaandijk zich niet ontnemen en werd de stand op 2-2 gebracht. Hierna bleef Zaandijk de 
bovenliggende partij totdat Martijn, Patrick en Niels besloten in te grijpen en de verdediging weer lieten spelen 
zoals voor het nieuwe strijdplan van de coaches.  Na deze wijziging was het RCZ 4 wat de klok sloeg en dat werd 
gehonoreerd met weer een doelpunt van Kalebas die zijn tweede van de dag achter de keeper van Zaandijk 
kopte en de 3-2 op het denkbeeldige elektronische scorebord liet oplichten. Al gauw was het tijd voor het 
welverdiende bekertje thee in de rust. Tijdens het nuttigen van dit heerlijke bekertje thee werd nog eens 
uitgebreid stilgestaan bij de  diverse wendingen in het spelbeeld tijdens de eerste helft. De start van de tweede 
helft moest toch even wachten omdat grensrechter Jan eerst even een sanitaire stop moest maken. Nadat Jan 
ook weer acte de préséance gaf kon dhr. K. Koning voor het begin van de tweede helft fluiten. Het spelbeeld van 
de eerste helft zette zich voort in de tweede helft. Al gauw kon de massaal aanwezige toeschouwers juichen voor 
doelpunt nr. 4 van de Racers. Voor de verandering was hier weer Kalebas voor verantwoordelijk, hoewel Rob 
heel blij was met de 4-2 voorsprong liep hij met een gezicht als een boekworm terug naar de middenlijn omdat 
Kalebas een zeker lijkend doelpunt via de kale kop van Rob voor zijn kale kop weg kaapte. Geeft niks hoor Rob, 
Je was steeds vandaag goed aanspeelbaar, werkte hard voor het team maar je gaf jezelf geen beloning voor je 
goede spel door een .doelpunt te maken. Het zit wel is  mee en het zit wel is tegen. Als excuus kan je altijd 
opvoeren dat je heel blij bent nu je weet dat je OPA gaat worden. ( niet te zien aan je spel) Dan nog even over het 
verdere verloop van de wedstrijd. Het was Patrick die ( dachten de toeschouwers) een einde maakte aan de 
illusie van Zaandijk dat zij wellicht  1 of meerdere punten van het Jagersveld mee naar Zaandijk konden 
nemen.  Met een geweldig afstand schot kreeg hij de handen op elkaar en lichte op het denkbeeldige 
elektronische scorebord de stand 5-2 op. Martijn vond het een wat saaie wedstrijd worden na de wissel van Jim 
en Niels - ex aequo tot MAN OF THE MATCH vernoemd en kopte hoogst persoonlijke de 5-3 tegen het net en liet 
hiermee voor de derde keer deze wedstrijd Jordy de bal uit het doel vissen. Omdat vandaag Kalebas in een 
bloedvorm stak wilde hij nog wat aan de stand doen. Na enkele knappe schijn bewegingen dacht hij zijn mede 
speler Rob ook een doelpunt te gunnen deze middag en speelde Rob strak aan zodat hij alleen nog maar zijn 
voet tegen de bal hoefde te zetten om te kunnen scoren. Nou weet ik niet of dit echt waar is maar de geruchten 
gaan dat omdat Rob op Zaandijk woont de spelers van Zaandijk niet wilden dat hij zou scoren en daar alles voor 
zouden doen omdat voor elkaar te krijgen. Blijkbaar hadden ze hier zoveel voor over dat ze zelfs bereid waren om 
de bal in hun eigen doel te schieten en zo geschiedde. Hiermee kwam de eindstand op 6-3 in het voordeel van de 
Racers. Hulde. Ook voor de spelers van Zaandijk dat het een fijne en sportieve pot voetbal was. Verder valt er 
nog te vermelden dat Lennart omver werd gelopen door een Zaandijk speler waardoor er nu een kuil in het 
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kunstgras zit. Dat het voetbal spel een wereld van opportunisme is was al bekend maar als je eerst een bliksem 
transfer naar OFC heb afgedwongen en tenslotte gaat  deze niet door en dat je dan als aanvoerder in de tweede 
helft mag optreden dat gaat zelfs Rodney niet in zijn koude kleren zitten en met tranen in zijn ogen nam hij de 
aanvoerders band over van zijn goede vriend Jim. Wat ook nog even vermeld moet worden is dat Jeroen en 
Martijn thuis onder de plak zitten. Waarom zou je anders direct naar de wedstrijd je goede voetbal vrienden alleen 
laten om thuis op de bank te gaan zitten. Vandaag was Dani ook weer aanwezig, op de weg terug van een knie 
blessure ( zegt hij, maar hoe kan je iemand vertrouwen die met een mobiele telefoon rondloopt waarvan ze in 
1998 zeiden dat deze modern was)Ook Marcel liet gezellig zijn gezicht zien, helaas kon hij vandaag niet optreden 
op het groene laken vanwege zijn nog steeds opspelende knie kwetsuur. Beterschap. Nou beste lezers dat was 
het weer voor deze editie. Rest mij u nog te vermelden dat aanstaande zondag er geen live verslag zal zijn van 
de wedstrijd Jisp 2 - RCZ 4. Dit i.v.m. BBHH van uw  razende reporter de Knoet. 
  
De Knoet. 
 
 

RCZ Zo - de Wherevogels 
 

Net als vorige week valt er weinig over deze wedstrijd te schrijven ,behoudens de eerste vijf minuten 
en weer de tweede helft ,de eerste vijf minuten creëerden we drie op gelegde kansen ,maar alle drie 
onbenut ,en zoals meestal dan een keer gevaar voor ons doel en het is een doelpunt ,het zou zelfs 0-
2 geworden zijn ware het niet dat de scheidsrechter na overleg met onze grensrechter deze goal 
afkeurde. Na rust was er bij ons weer een wissel toegepast  .Halverwege de tweede helft wisten we 
de gelijkmaker te maken ook zelfs de 2-1 daar de keeper de bal achter de lijn plukte ,maar daar de 
scheidsrechter bijna op de middenlijn en hun grensrechter op zestien meter lijn oordeelde beiden 
geen doelpunt. Rest mij te vermelden dat de scheidsrechter helaas niet capabel om deze wedstrijd te 
leiden jammer genoeg. Jongens Bedankt  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S). 
 
P.S. Marco S niet mij meer vergeten HE   
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