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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 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

2 mrt 18.00 Zaandijk JO13-1 RCZ JO13-1 2 - 0 

4 mrt 8.30 Sporting Krommenie JO15-3 RCZ JO15-2 1 - 6 

4 mrt 8.45 RCZ JO13-1 IVV JO13-2 2 - 0 

4 mrt 8.45 RCZ JO9-3 Westzaan JO9-2 6 - 1 

4 mrt 8.45 RCZ JO9-4 Assendelft JO9-2 1 - 2 

4 mrt 8.45 RCZ JO13-2 Hercules Zaandam sc JO13-4 2 - 3 

4 mrt 9.00 DSOV JO9-1 RCZ JO9-1 3 - 3 

4 mrt 9.45 Zaanlandia JO9-1 RCZ JO9-2 5 - 2 

4 mrt 10.00 WBSV JO13-1 RCZ JO13-3 4 - 1 

4 mrt 10.00 Hercules Zaandam sc JO11-4 RCZ JO11-3 3 - 5 

4 mrt 10.00 Sporting Krommenie JO8-5 RCZ JO8-2 1 - 9 

4 mrt 10.00 Zaanlandia Toppers RCZ JO6/7 Mini Racers - 

4 mrt 10.30 RCZ MO13-1 Purmerland MO13-1 4 - 2 

4 mrt 10.30 RCZ JO8-1 KFC JO8-2 3 - 2 

4 mrt 10.30 RCZ JO17-1 EVC JO17-2 6 - 2 

4 mrt 10.30 RCZ MO11-1 RCZ MO11-2 2 - 0 

4 mrt 10.30 RCZ JO10-3 SDZ JO10-3 - 

4 mrt 12.00 RCZ JO11-2 Ilpendam JO11-1 3 - 2 

4 mrt 12.00 RCZ JO14-1 SVA JO14-3 1 - 5 

4 mrt 12.00 RCZ JO8-3 Blokkers De JO8-2 0 - 9 

4 mrt 12.15 RCZ JO15-1 Oosthuizen JO15-1 0 - 3 

4 mrt 13.30 Arsenal ASV 35+2 RCZ 35+2 6 - 2 

https://www.rcz.nu/113/7670/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

4 mrt 14.00 Wherevogels De 2 RCZ 2 3 - 1 

4 mrt 14.30 RCZ 1 DWS 1 2 - 6 

4 mrt 14.30 IJmuiden 35+1 RCZ 35+1 0 - 5 

5 mrt 11.00 Jisp 2 (zon) RCZ 4 (zon) 1 - 4 

5 mrt 12.00 Purmerend 4 (zon) RCZ 3 (zon) 13 - 0 

5 mrt 12.00 Sporting Krommenie 6 (zon) RCZ 5 (zon) 3 - 6 

5 mrt 12.00 Monnickendam VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 1 - 2 

5 mrt 14.00 SDZ 1 (zon) RCZ 1 (zon) 5 - 0 

5 mrt 14.00 Sloterdijk 2 (zon) RCZ 2 (zon)  

 

 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

11 mrt 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers SDOB Vuurdraken vr 
 

11 mrt 8.45 RCZ JO15-2 Blauw Wit (W) JO15-1 co 
 

11 mrt 8.45 RCZ JO13-3 Zaanlandia JO13-6 co 
 

11 mrt 8.45 RCZ JO9-2 IVV JO9-1 co 
 

11 mrt 8.45 RCZ JO8-2 Koedijk JO8-3 co 
 

11 mrt 10.30 RCZ JO11-3 Saenden JO11-2 co 
 

11 mrt 10.30 RCZ JO10-1 ZAP JO10-1 co 
 

11 mrt 10.30 RCZ JO9-1 ODIN 59 JO9-1 co 
 

11 mrt 10.30 RCZ MO11-2 Monnickendam MO11-1 co 
 

11 mrt 12.00 RCZ JO19-1 Kwadijk JO19-1 co 
 

11 mrt 14.00 RCZ 45+1 FC Aalsmeer 45+1 co 
 

11 mrt 14.00 RCZ 35+2 Meteoor 35+2 co 
 

 

https://www.rcz.nu/113/6200/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/3881/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type  

11 mrt 8.30 Purmersteijn JO10-3 RCZ JO10-3 co 
 

11 mrt 8.45 Beemster JO8-1 RCZ JO8-1 co 
 

11 mrt 9.00 Volendam (rkav) JO11-3 RCZ JO11-1 co 
 

11 mrt 9.00 Sporting Krommenie JO11-3 RCZ JO11-2 co 
 

11 mrt 9.00 IVV JO9-4 RCZ JO9-4 co 
 

11 mrt 9.30 OFC JO10-2 RCZ JO10-2 co 
 

11 mrt 9.45 WSV 30 JO12-2 RCZ JO12-1 co 
 

11 mrt 10.00 Always Forward JO8-4 RCZ JO8-3 co 
 

11 mrt 10.00 Purmerend MO11-2 RCZ MO11-1 co 
 

11 mrt 10.15 EVC JO13-1 RCZ JO13-1 co 
 

11 mrt 11.00 Ilpendam JO13-2 RCZ JO13-2 co 
 

11 mrt 11.00 Assendelft JO9-2 RCZ JO9-3 co 
 

11 mrt 13.15 Zaanlandia JO17-3 RCZ JO17-1 co 

 

 

 

 
 
Titel Datum 

Darten - JO12, JO13, MO13  10 maart 2017 18:30 - 10 maart 2017 20:00 

Darten - JO14, JO15 10 maart 2017 20:30 - 10 maart 2017 22:00 

Veteranenvoetbal bij Hercules 24 maart 2017 

Paasbingo - JO9, JO10, JO11, MO11  31 maart 2017 19:00 - 31 maart 2017 20:30 

SuperMegaBingo RCZ 8 april deuren open 19:00, aanvang 19:30 

Paasfestijn - JO8 en Miniracers  12 april 2017 16:45 - 12 april 2017 17:45 

Veteranenvoetbal bij ZCFC 14 april 2017 

Veteranenvoetbal bij RCZ 12 mei 2017 

Voetvolley - JO17, JO19 12 mei 2017 19:30 - 12 mei 2017 21:30 

http://www.rcz.nu/155/10-03-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/10-03-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/03-03-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/31-03-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/12-04-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/14-04-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/12-05-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/12-05-2017/activiteiten-kalender/
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SCHEMA KANTINEDIENST 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 

SCHEMA KANTINEDIENST 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 MAART 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Ruud 

KANTINEDIENST ZATERDAG 11 MAART 
08.00-12.30  : Mary & Kayleigh 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1 + Ouder JO10-1(Vader of moeder van Wessel) 
10.30-13.00  : Ouder JO8-2(Dhr./Mevr. Lem) + Ouder JO9-2(Volker Schneemann ) 

 + Ouder JO15-2(moeder van Hamdy) 
12.30-Einde  : Gré 

14.00-16.30  : Ouder JO19-1 
16.30-19.00  : Speler RCZ 35+2 

 
KANTINEDIENST ZONDAG  12 MAART 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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Het is weer zo ver! 

Zaterdagavond 8 april gaan de deuren van onze gezellige kantine open voor de 

SUPERMEGABINGO 
Onder de bezielende leiding van balletjesman Hans Sieraad en spreekstalmeester 

André Punt wordt dit weer een avond vol spanning, mooie prijzen en fantastische 

live-muziek. 

Iedereen is welkom: leden, vrijwilligers, ouders, familie en vrienden. Toegang is 

gratis. Bingokaarten zijn te koop in de zaal. 

Wees op tijd, uiterlijk 19.30u, om een mooi plekje te bemachtigen! 

De deuren gaan open om 19.00u. 

Heel veel succes en plezier! 

 

 

Het RCZ bestuur 
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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. 
 

 

Ijmuiden 35+1 --RCZ 35+1 
 
Via een drukke Paltrokstraat/Leliestraat  en de N203 kwamen we eindelijk op de A9 aan en toen nog via A 22 in 
arriveerde we toch nog op tijd in Ijmuiden aan om daar de gelijknamige club te bestrijden.En met een keur aan 
wissels had ik toch het gevoel dat er wat te halen viel vergeleken met de thuiswedstrijd die in een gelijkspel was 
geëindigd. Na al een paar kansen gemist te hebben kwam de grote kans voor Michel maar deze tikte hem te 
zacht in waardoor de back van Ijmuiden redding kon brengen en uit de corner kwam niets.Na een kwartier spelen 
al de eerste wissel bij ons Hakan moest zich met een spier verrekking in zijn kuit laten vervangen door Peter.De 
eerste de beste actie van Peter leverde onbedoeld een bijna doelpunt de als voorzet bedoelde bal zeilde de door 
de wind het doel,dit na een slimme pass van Gertjan.Vlak hierna een knappe schietkans voor Evertjan maar 
helaas hoog over tot aan de rust gebeurde er niet veel meer alleen dan dat Ijmuiden er tot twee keer in slaagde 
om ons strafschop gebied in te komen maar beide keren onschadelijk gemaakt.Na rust waren er weer twee 
wissels toe gebracht en na vier minuten een pass op Michel deze kapte zijn man uit gaf meteen door op 
Michael(J) en deze ronde beheerst af 0-1.Paar minuten later vrije trap voor Michael(O) maar helaas net over.even 
later na weer goed voor bereidend werk van Michel kon Michael(O) de 0-2 laten aan tikken.Dit koppel zou ook 
samen voor de 0-3 zorgen een goed genomen hoekschop door Michael(O) op het hoofs van Michel en die knikte 
raak.Een dag later deed Pogba van Sparta hetzelfde dit ter aan tekening.Een kwartier voor tijd een pas van Cees 
op Peter en die was sneller dan zijn man en dat was nummer vier 0-4.Vier minuten voor tijd weer een assist van 
Michel op Tootsy en  deze tikte nummer vijf  binnen 0-5.Al met al een degelijke overwinning . 
Jongens Bedankt   

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  

 

RCZ J O-11-2 tegen Ilpendam J O 11-1, THE RETURN!                                  3-2 
 
Na een veel te lange periode van gedwongen niet kunnen spelen (afgelastingen en afzegging van clubs uit de 
poule (bang voor ons superteam?)),  werd het wel eens weer tijd voor een competitiewedstrijd. Gelukkig heeft 
onze trainer René op den Velde er wel voor gezorgd dat het goede speelniveau wat reeds voor de winterstop 
bereikt was, ook na de winterstop weer opgekrikt werd…… Half februari nog een oefenwedstrijdje gedaan tegen 
ZuidoostUnited op een zeer vroege zaterdagochtend, wat gewonnen werd met maar liefst 11-1! En allerlei leuke 
activiteiten om de conditie en de teamgeest hoog te houden: een dagje naar bos en strand en vorige week nog 
pannenkoekmiddag bij familie Op den Velde thuis. U heeft alle met foto’s gelardeerde verslagen afgelopen weken 
kunnen bewonderen in uw lijfblad de Racer. Uiteraard werd er ook 2x in de week trouw en fanatiek getraind door 
het hele team, zelfs in vakanties. 
 
Vandaag dus een return, op de RCZ kunstgrasmat, tegen onze plaaggeest Ilpendam. In de najaarscompetitie 
waren zij kampioen geworden in onze derde klasse, wij kwamen helaas wat later op stoom (ook door allerlei 
wisselingen in ons team) en sloten deze competitie af met een zeer overtuigende knappe derde plaats uit twaalf. 
Zo overtuigend, dat wij in de voorjaarscompetitie ook plaats dienden te nemen in de tweede klasse KNVB. Direct 
na de winterstop,  januari 2017, na het kweken van wat oliebollenvetjes, troffen wij ze weer,  in Ilpendam. Op een 
kneiterharde bevroren grasmat werd door de keurmeesters in al hun wijsheid besloten de wedstrijd toch door te 
laten gaan en gingen de jongens aan de slag. De eerste helft ging het volledig gelijk op, maar in de tweede helft 
kregen onze jongens last van hun botten door de betonplaat waarop we speelden en vlogen op een gegeven 
moment er meer ballen in aan onze kant dan aan de kant van Ilpendam. Voetbalpsychologie. Grrrr……………  
 

mailto:redactie@rcz.nu
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Vandaag dus onze kans op revanche. De voorbereiding was top, maar gingen Atakan, Bruce, Erdem, Sven, 
Samuel, Noaquin, Rüstü, Brent en Xavier nu laten zien dat ze echt wel heel goed kunnen voetballen?  
 
JA 
 
Nadat eerst wat randvoorwaarden waren geregeld (reserveshirtjes, een scheidsrechter (nog bedankt aardige 
vader!)) konden we van start. En hoe…..na 2 minuten 
stond het al 1-0 door een doelpunt van Brent. Een 
paar minuten later werd het 2-0 door Xavier. Er werd 
weer fantastisch overgespeeld en de jongens bleven 
gaan! De mannen van Ilpendam wisten niet wat hun 
overkwam in Zaandam…..Een heel goede, grote 
speler van Ilpendam bleef af en toe wel heel 
gevaarlijk, ook met goede kopballen en uiteindelijk 
leidde dat wel tot 2-1 vlak voor rust. Inmiddels was de 
zon doorgebroken en na een beker limonade en een 
toespraak in de rust ( met een patatbelofte bij winst) 
gingen we weer aan het werk. Ilpendam gaf het niet 
op en werd af en toe echt heel gevaarlijk. Gelukkig 
stonden daar als sluitpost onze rotsen in de branding 
Rüstü en Noaquin echt heel goed te verdedigen. 
Noaquin rende zich helemaal suf. Soms brak er toch 
een Ilpendamspeler door, maar onze topkeeper 
Bruce hield de meest moeilijke ballen uit zijn doel, tot 
grote euforie van het publiek. Hij kreeg regelmatig 
een hard applaus. Het ging dus vrij gelijk op, maar na 
een goede voorzet van Samuel kon Atakan 3-1 
maken. Was het al tijd? Helaas nog niet en werd er vlak voor tijd toch nog door een misverstandje bij een corner 
van Ilpendam op een of andere manier nog 3-2 gemaakt. Spannend…….gelukkig werd het harde werken 
beloond, en konden we na een paar minuten juichend ons voorbereiden op de penaltyseries. Iedereen was blij; 
de jongens, de ouders die altijd komen kijken, de trainer en de groep dames van de meisjesselectie die onze 
topvoetballers in de dop graag bewonderen tijdens trainingen en nu ook op eigen terrein aanwezig waren.  De 

leider van de tegenstander benaderde de moeder van Bruce 
nog of zij misschien interesse had in een verhuizing naar 
Ilpendam, maar Zaandam bevalt prima, dus nee. En de 
tranfermarkt is bovendien gesloten, dus van dit topteam blijft 
iedereen af. Go RCZ jongens onder de elf-twee! 
 
Ilpendam heeft al meerdere tegenstanders in de huidige 
competitie verslagen die wij nog moeten treffen. Dat belooft 
wat, gezien de inzet en uitslag bij deze wedstrijd.     Op naar 
de top!     
 
Als laatste nog een korte foto-impressie van de blijdschap bij 
het penaltyschieten en de patatbelofte…bedankt opa van 
Brent voor de sponsoring van de aardappelstaafjes! 
 
Groetjes Jacqueline 

 
 
 

 

SDZ Zo - RCZ Zo 
 
Helaas valt over deze wedstrijd niet veel te schrijven ,daar dit bij uitstek wel de sterkste ploeg is van onze 
afdeling, jammer genoeg begon het ook nog eens te regenen en daar wordt je als toeschouwer ook niet vrolijk 
van .En het was jammer dat SDZ in het laatste kwartier kon uitlopen naar vijf nul ,want anders had het ook nog 
een nette uitslag geweest. Jongens gauw vergeten deze wedstrijd. Zondag de derby tegen Zaandijk ,waar we 
thuis in mijn optiek onnodig van hebben verloren laten we proberen dat recht te zetten . 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  
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