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Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

10 sep 8.30 Sporting Krommenie JO8-2 RCZ JO8-2 7 - 2 

10 sep 8.30 KFC JO9-3 RCZ JO9-3 6 - 1 

10 sep 8.30 OFC JO11-3 RCZ JO11-2 0 - 9 

10 sep 8.45 RCZ JO9-4 Purmerland JO9-4 5 - 1 

10 sep 8.45 Purmerland JO9-1 RCZ JO9-1 0 - 3 

10 sep 8.45 RCZ JO9-2 ZCFC JO9-1 16 - 0 

10 sep 8.45 RCZ JO13-1 WSV 30 JO13-2 7 - 0 

10 sep 8.45 RCZ JO15-2 Assendelft JO15-3 13 - 0 

10 sep 9.00 Hercules Zaandam sc 
JO11-2 

RCZ JO11-1 1 - 4 

10 sep 9.45 RCZ JO8-1 Rijp (de) JO8-1 2 - 4 

10 sep 10.00 Purmerend JO13-6 RCZ JO13-3 3 - 7 

10 sep 10.15 SDOB MO13-1 RCZ MO13-1 - 

10 sep 10.30 RCZ JO13-2 DRC JO13-2 10 - 0 

10 sep 10.45 RCZ MO11-1 IJburg AFC MO11-2 0 - 0 

10 sep 11.15 Zaanlandia JO15-2 RCZ JO15-1 1 - 2 

10 sep 12.00 RCZ JO10-1 KFC JO10-1 0 - 10 

10 sep 12.00 RCZ JO10-2 Wherevogels De JO10-

5 

6 - 2 

10 sep 12.00 RCZ JO11-3 Wherevogels De JO11-
3 

11 - 1 

10 sep 12.00 RCZ JO17-1 Blokkers De JO17-2 2 - 1 

10 sep 12.30 Purmersteijn JO12-2 RCZ JO12-1 8 - 0 

10 sep 14.00 RCZ 2 ZCFC 4 2 - 11 

10 sep 14.00 RCZ 35+1 Overbos 35+1 8 - 0 

10 sep 14.00 RCZ 35+2 JOS/W'graafsmeer 
35+1 

1 - 4 

10 sep 15.00 Hercules Zaandam sc 1 RCZ 1 7 - 0 

10 sep 16.00 RCZ JO19-1 Hercules Zaandam sc 

JO19-2 

4 - 12 

http://www.rcz.nu/113/4554/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/4466/uitslagen/wedstrijd-details/
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10 sep 16.00 RCZ 45+1 AFC 45+1 2 - 5 

11 sep 9.30 KFC 5 (zon) RCZ 5 (zon) 2 - 2 

11 sep 10.00 SVA 3 (zon) RCZ 2 (zon) 2 - 1 

11 sep 10.00 Hercules Zaandam sc 4 

(zon) 

RCZ 3 (zon) 6 - 1 

11 sep 14.00 Wherevogels De 1 (zon) RCZ 1 (zon) 1 - 2 

11 sep 14.00 Ilpendam 4 (zon) RCZ 4 (zon) 6 - 1 

 

Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 
 

17 sep 8.45 RCZ JO13-1 Zaandijk JO13-2 

17 sep 8.45 RCZ JO9-2 Westzaan JO9-1 

17 sep 8.45 RCZ JO9-3 Hercules Zaandam sc JO9-4 

17 sep 8.45 RCZ JO8-1 WSV 30 JO8-2 

17 sep 10.30 RCZ JO15-1 KFC JO15-2 

17 sep 10.30 RCZ JO11-1 Fortuna Wormerv. JO11-2 

17 sep 10.30 RCZ JO9-1 Monnickendam JO9-1 

17 sep 10.30 RCZ MO13-1 EVC MO13-1 

17 sep 12.00 RCZ JO11-2 SDOB JO11-1 

17 sep 12.00 RCZ JO10-2 SDZ JO10-4 

17 sep 12.00 RCZ MO17-1 SVA MO17-1 

17 sep 14.00 RCZ 35+1 IJmuiden 35+1 

17 sep 14.00 RCZ 2 Wherevogels De 2 

 
Programma aanstaande UIT-wedstrijden 
 

17 sep 9.00 Zaandijk JO10-1 RCZ JO10-3 

17 sep 9.00 Kwadijk JO9-1 RCZ JO9-4 

17 sep 9.30 Blauw Wit (W) JO13-1 RCZ JO13-3 

17 sep 9.45 Alliance 22 JO12-1 RCZ JO12-1 

17 sep 10.00 Monnickendam JO13-2 RCZ JO13-2 

17 sep 10.00 OFC JO8-1 RCZ JO8-2 
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17 sep 11.15 Reiger Boys JO10-1 RCZ JO10-1 

17 sep 11.30 Saenden JO15-1 RCZ JO15-2 

17 sep 11.30 Rijp (de) JO11-2 RCZ JO11-3 

17 sep 12.00 ZOB JO19-2 RCZ JO19-1 

17 sep 12.30 Alliance 22 MO11-1 RCZ MO11-1 

17 sep 12.45 ZCFC JO17-1 RCZ JO17-1 

17 sep 13.15 Zaanlandia JO14-1 RCZ JO14-1 

17 sep 14.00 Arsenal ASV 45+1 RCZ 45+1 

17 sep 14.30 DWS 1 RCZ 1 
 

 
 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 8 SEPTEMBER 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Peter 
 
 

KANTINEDIENST ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
08.00-13.00  : Richard 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1 (vader van Jazzy)+ Ouder JO11-1 (Dhr. Mevr. Akildiz) 

+ Ouder MO13-1 (Rick/Inge Thijssen) 
09.30-12.00  : Ouder JO11-2 (Mevr. Elik) 
10.30-13.00  : Ouder JO8-1 (Nick Bodifee) + Ouder JO9-2 (Glenn) 

 + Ouder JO9-3 (Dhr./Mevr. Pasman) 
13.00-Einde  : Mary &  Sabrina 
 

 
KANTINEDIENST ZONDAG  18 SEPTEMBER 
09.00-Einde  : Gré 

10.00-14.30  : vaste medewerker 
12.00-14.30  : Spelers RCZ 4 (Dani & Finny) 
13.00-Einde  : vaste medewerker + vaste medewerker 

13.00-15.30  : Spelers RCZ 2 
14.45-17.30  : Mireille 
16.00-18.30  : Spelers RCZ 1 (Merijn Pals en Damian Willemse)+ Speelster RCZ Dames 

 
 

 

 
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. 
 

 
 

mailto:redactie@rcz.nu
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Wedstrijdverslagen: 
 
 

Zaterdag 10 september OFC JO11-3 – RCZ JO11-2 uitslag 0-9 
  

De eerste competitiewedstijd en dan gelijk super vroeg, maar liefst 07.45 uur verzamelen bij OFC en 
dat op de vrije zaterdagmorgen. Complimenten aan de ouders,  iedereen was ruim op tijd aanwezig. 
Het was best wel spannend, een nieuw team. Ook 3 jongens die van Hellas naar RCZ waren 

gekomen en dus voor het eerst in het RCZ tenue speelden, dus voor hen niet alleen een nieuw team 
maar ook nog eens een nieuwe club.  De boys hadden pas 1 keer samen getraind, dus hoe zou het 
gaan? Mykah en Angelo kwamen invallen.  

We gingen gelijk goed van start, in de eerste tien minuten had middenvelder Sven al 4x achter elkaar 
gescoord. Spits Brent scoorde het 5e doelpunt. We waren duidelijk de betere partij. De jongens 
speelden lekker over en konden elkaar al redelijk goed vinden. Achterin kwam er niemand langs onze 

sterke verdediger Rustu en ook verdediger Mykah bewees met zijn snelheid zijn kwaliteiten. Atakan 
was erg fanatiek en had een goede drive naar voren en gaf goede passen en voorzetten. Erdem dolde 
in de voorhoede iedereen uit en gaf ook goede voorzetten zodat anderen konden scoren. Er zat al 

best veel vaart in het spel, de bal werd snel vanuit achter overgetikt naar voren. Helaas verdraaide 
onze goede keeper Bruce zijn knie en moest helaas met een blessure het veld af. Gelukkig had 
Angelo vroeger gekeept en wilde wel op doel. Hij had weinig te doen, want OFC kreeg maar weinig 

kansen, maar als het keeper bal was  kon hij goed uitschieten.   
We gingen dus met een relaxte stand van 0-5 de rust in. Je zag wel dat OFC steeds beter in zijn spel 
kwam en steeds meer weerstand bood. Na de rust scoorde middenvelder Samuel al gauw het zesde 

doelpunt. Het ging dus nog steeds goed. Daarna scoorde spits Brent het zevende doelpunt. En 
Samuel scoorde ook nog even twee doelpunten achter elkaar waardoor de eindstand op maar liefst 9 
doelpunten kwam! 

Alle jongens hebben zich super ingezet en hebben alles gegeven tot het einde. Met zijn allen hebben 
ze een prima prestatie geleverd.  
Heerlijk om het seizoen zo te beginnen.  De jongens hebben al leuke combinaties laten zien. Nu ze 

samen verder gaan trainen beloofd dit nog wat voor dit seizoen! We kijken nu al uit naar de wedstrijd 
van volgende week en hopen dat dat weer net zo goed gaat! Vooralsnog staan we in ieder geval deze 
week op een welverdiende eerste plek.  

 
Hannie op den Velde  

 

 

Rcz JO10-2 - De Wherevogels JO10-5 
 
Zo op het eerste gezicht lijkt de tegenstander qua lengte groter wat gelukkig niet meteen indruk maakt 

op ons team. Het fluitsignaal klinkt en de eerste minuten is het weer even aftasten en kijken hoe de 
tegenstander speelt, maar ook waar je teamgenoten staan. Onze jongens spelen met een goede 
inzicht en spelen op de bal. Het hele spel door weten ze netjes de bal "af te pakken" van de 

tegenstander, er goed tussen te staan bij passes waardoor ze weer in bal bezit komen en spelen ze 
goed samen waardoor er mooie goals gemaakt worden. 
In de eerste 5 minuten krijgt Paco, onze kleine maar dappere keeper, al een aantal aanvallen op zijn 

doel die hij keurig weg weet te werken door goed uit zijn doel te komen. Je kan zien dat hij het leuk 
vindt om te keepen en is ook heel alert, komt goed uit zijn doel wanneer dat moet. Hij zorgt ervoor dat 
De Wherevogels niet voor komen te staan. RCZ is ook aanvallend, maar weet ook nog niet te scoren.  

Mareno krijgt een poging op doel maar de verdediging komt er goed tussen. Liam en Devaughn en 
Anil krijgen ook wat pogingen die helaas niet tot een doelpunt leiden. De Wherevogels krijgen ook 
vanuit een corner een mogelijkheid tot scoren waardoor het erg spannend voor ons doel wordt, maar 

Paco is scherp en weet het doelpunt te stoppen. 
De samenwerking is sterk, Fedde, Beau en Mareno weten vanuit het midden Devaughn, Anil en Liam 
goed aan te spelen. En achterin zijn Don en Noah onze beschermers van ons doel en Paco. Zij 

houden de bal goed bij het doel van RCZ weg ook al zijn er soms corners die tot spannende 
momenten leiden. 
Dan breekt RCZ ineens uit en Liam krijgt de mogelijkheid om te scoren, mist maar scoort in de 

rebound 1-0. En kort daarna krijgt hij de kans om alleen op het doel af te gaan en scoort 2-0 via de 
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binnenkant lat. Ze hebben duidelijk de smaak te pakken! 
Devaughn speelt na een voorzet de bal keurig schuin het doel in, 3-0. En zo blijft het tot aan de rust. 
Mareno probeert er nog een te scoren, maar helaas is de keeper er op tijd bi j. 

 
In de tweede helft pakt Mareno zijn laatste actie van de eerste helft meteen werd op, gaat alleen op 
het doel af en scoort mooi links boven in de hoek. Mooi verjaardags cadeau voor je Mareno! 4-0 voor 

RCZ. 
Dan gaat het wat over en weer....er is een kleine blessure bij De Wherevogels maar dat lijkt niet 
ernstig gelukkig. 

En ineens komt RCZ weer als een speer in de aanval na wat overspeel balletjes en Devaughn scoort 
5-0! 
RCZ is veel voor het doel van De Wherevogels te vinden, Beau krijgt een paar kansen maar ze gaan 

er helaas niet in. De keeper van De Wherevogels is heel alert en weet ook veel ballen te stoppen. Dan 
sprint Fedde ineens alleen weg en komt mooi voor doel maar scoort helaas niet. Jammer want het 
was een goede actie Fedde! En zo krijgt hij later nog een poging, weet een aantal tegenstanders te 

omzeilen maar de bal valt jammer genoeg niet in het doel.  
Dan breekt iemand van De Wherevogels uit, komt alleen voor ons doel en weet Paco te passeren met 
een mooi schuin schot in het doel, 5-1. 

RCZ bouwt de aanval de hele wedstrijd keurig op met elkaar. Beau krijgt de bal mooi aangespeeld en 
scoort 6-1. Verdiend na een aantal goeie pogingen van hem eerder in de wedstrijd.  
Devaughn en Mareno gaan samen op doel af en Devaughn probeert het maar de keeper is  er goed 

bij. Het blijft over en weer een spannende wedstrijd, ook al staan ze goed voor met 6-2. De 
Wherevogels geven het duidelijk niet op waardoor het een leuke, spannende wedstrijd is.  
De Wherevogels weten het nog 6-2 te maken vlak voor het eind signaal. En RCZ  probeert het ook 

nog, Devaughn schiet hard op het doel maar mist helaas. 
 
De stand blijft 6-2 en de jongens kunnen trots zijn op deze prestatie. Mooie wedstrijd mannen, 
bedankt! 
 

RCZ JO13-1 tegen WSV30-2 
 
Het voetbalseizoen is begonnen dus gaat de wekker al weer vroeg.  

08:15 verzamelen. Ondanks de schoolfeesten en het feest van Mary, was iedereen netjes op tijd 
aanwezig. Wat gaat het worden vandaag...iedereen was laat naar bed...als dat maar goed gaat.  
 

De eerste 13 minuten waren Nederlands Elftal waardig, we vallen aan, maken mooie Pasen naar 
voren, maar weten het net niet te vinden. En toen was Bartek er klaar mee. Na een mooie voorzet van 
Ali, boem 1-0. Toen was het hek van de dam en terwijl ik nog een tekstje noteer om niet te vergeten 

voor straks, dacht Nikaj..dat kan ik ook 2-0. Daar kan het Nederlands Elftal nog een voorbeeld aan 
nemen!  
 

Nou dat beloofd wat. 
Nu had Daniele vorige week wel gezegd met 15-0 winst gaan we bowlen...maar wie had verwacht dat 
de heren geluisterd hadden!!  

 
Nou in de ochtend voor 09:00 2-0 wij houden er wel van. 
 

Oeps...ik bedoel 3-0 Emir ging even lekker door en hoppa. 
 
Nu begint de coach van WSV ook een beetje te schreeuwen...kom op jongens!! Naar voren!!! Ja dat 

kan hij wel roepen, maar wij hebben een blok staan van Wesley, Omed, Samuel en Fins. Kom daar 
maar eens door heen! Loek denkt er zelfs aan om een goed boek mee te nemen...met zo'n 
verdediging heeft die arme jongen niks te doen!!  

 
Ondertussen bedacht Noah dat je prima ook kan scoren als je achterin staat...ff met die lange benen 
door het midden, uithalen en zitten. 4-0 

Terwijl de scheidsrechter de score nog noteert, is Bartek al begonnen met de 5-0 
 
Het is maar goed dat het rust is.  
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Na de rust, zaten we er even goed voor. Zonnetje erbij, koffie...kom maar op. 
Maar al dat feesten voor die gasten...de benen wilde niet meer zoveel als de eerste helft.   
De 6-0 gaat erin door Nikaj.  

De buitenspel vlag bleef maar gaan, maar wanneer emir naar Nikaj schiet en die hem mooi doorschiet 
naar Bartek, dan resulteert dit in een prachtige goal...die in mijn boekje wel x2 telt. Voor de scheids 
niet, dus de eindstand 7-0 

 
Mooie partij mannen, met zulk leuk aanvallend voetballen, is het fijn om te kijken en verheug ik mij op 
de volgende partij. 

 
Tot volgende week!!  
 

Afdeling beeld en communicatie JO13-1 🙈 

 

 

RCZ JO9-4 - Purmerland JO9-4   5-1 
 
Na een aantal weken lekker trainen in een behaaglijk middagzonnetje was het nu vroeg opstaan voor 

de eerste wedstrijd van het nieuwe team JO9-4. Veel nieuwe spelers in het team dus gezonde 
spanning vooraf. Gelukkig hadden we een aantal ervaren spelers maar ook voor hun een geheel 
nieuw team. 

 
Purmerland ging meteen in de aanval. Een kluts voor ons doel liep gelukkig goed af. Daarna ging het 
spel op en neer. Dan is het wel lekker dat de bal er bij een kluts situatie aan de andere kant wel in 

valt, zo kwamen we 1-0 voor. Hidde en Sven stonden verdedigend hun mannetje en werden hierbij 
geholpen door Justin, onze topkeeper hield alle ballen tegen. Het geluk zat ons weer mee toen de 
keeper van Purmerland in de fout ging en wij via de 2e goal van Mikai op 2-0 kwamen. De voorsprong 

gaf de jongens zichtbaar vertrouwen. Delano en Bas onderschepten alle ballen, hierdoor kon 
Muhammed 2x op volle snelheid op het doel kon afstormen. 4-0 bij rust, wat een weelde in de 1e 
wedstrijd. De pauze was zeer welkom want het was toch al behoorlijk warm, zeker als je net als onze 

Wouter afstanden en sprints aflegde waar menig Dam tot Dam-loper niet aan gaat komen volgende 
week.  
 

De ruime voorsprong gaf ons de gelegenheid om spelers op een andere positie te laten spelen. 
Tevens ging de tegenstander beter georganiseerd en meer samen spelen. Er kwamen nog wat 
kansen en beide ploegen wisten 1 keer te scoren. De laatste goal van RCZ was een plaatje. Een 

prachtige pass vanuit het middenveld werd door Mikai beheerst afgemaakt. Zo maakte hi j in zijn 
allereerste wedstrijd meteen een hattrick ! Maar een groot compliment voor alle spelers, het was voor 
de vele ouders en supporters een feest om naar jullie te kijken. Hoe fijn jullie samen spelen en plezier 

maken, geweldig. 
 
Een trotse leider 

 
 
RCZ 35+1 -Overbos 35+1 

 
Hedenmiddag op een zon overgoten en druk bezet Jagersveld ontvingen wij een voor ons onbekende 

tegenstander en wel Overbos. Om twee uur liet scheidsrechter de Heer K.Dallinga aftrappen al in de 
eerste minuten waren de bedoelingen van RCZ duidelijk aanvallen en de druk er op houden ,wat ons 
dan ook goed af ging alleen de keeper van Overbos wilde deze middag niet echt mee werken, en was 

dan ook een sta in de weg met afstandsschoten van onze zijnde, maar voor de zoveelste keer 
passeerde Ahmid zijn tegenstander de trok de bal voor en Michael{O} tikte binnen ,maar op advies 
van de grensrechter werd de goal afgekeurd de bal zou  over  de achterlijn zijn geweest. Maar een 

paar minuten later was het dan toch raak nadat we al eerst een keer de paal hadden geraakt,  na goed 
stoorwerk van Ahmid zette hij voor en Michael{O} scoorde dan eindelijk de 1-0. En paar minuten later 
weer een knappe aanval en Michael{O} scoorde de 2-0.U denkt natuurlijk hadden wij geen 

tegenstander natuurlijk wel ,de eerste keer dat ze or de achterhoede werden zij resoluut door onze 
grensrechter{J.Laan} afgevlagd wegens buitenspel, even later lukte het wel maar schoten zijnet over 
het doel. Even later brak Ahmid weer door op links maar schoot op de voet van de keeper,  maar de 

terugspringende bal kwam even later weer voor zijn voeten en toen wist hij wel te scoren 3-0.Even 



De Racer – nummer 3 seizoen 2016/2017 13-09-2016 

Website: www.rcz.nu 

later de eerste hoekschop voor Overbos maar hier kwam ook niets uit voor hun.  Nog geen minuut 
later na weer goed storen van Ahmid en het zelf afmaakte en de stand op 4-0 bracht. Vier miuten later 
een schitterende bal door het midden heen op Michael{O}die het met een prachtige lob over de 

keeper heen van Overbos betekende 5-0 wat ook de ruststand werd. Na rust stond Tootsy weer eens 
in de voorhoede die ook de eerste kans kreeg na rust maar i.p.v  zelf te schieten lag hij hem af op 
Michael{O} deze door naar Gertjan maar diens schot werd gepareerd door de keeper.Hierna een kans 

voor Michael{J} maar diens schot belande op de paal. Toen kwam de tweede kans voor Tootsy nu 
schoot hij zelf maar zijn schot werd gepareerd door de keeper.  Hierna kwam een Goal volgens het 
boekje Gertjan komt op geeft af op Michael{O} die meteen terug op Gertjan die gaf voor en Tootsy kon 

scoren. Even later probeerde Patrick het ook maar eens van afstand maar diens schot verdween over 
het doel. Het laatste antwoord was voor de Patrick die de 8-0 liet aantekenen meteen na de aftrap 
floot scheidsrechter de Dallinga voor het einde. 

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
 

 
Hercules JO11-2 – RCZ JO11-1 
 

Afgelopen zaterdag was daar het grote moment: de eerste competitiewedstrijd voor RCZ JO11-1. Uit 
tegen de buren, Hercules JO11-2. Uit betrouwbare bron was vernomen dat het team van Hercules net 
als het RCZ-team een nieuw samengestelde ploeg was, dus zouden beide teams aan elkaar gewaagd 

zijn. Mykah en Angelo zouden dit weekend de eer van JO11-1 hoog houden bij JO11-2, er rustte een 
zware taak op de schouders van de rest van het team om dit gemis op te vangen.  
 

Het was heerlijk langs de lijn, de wedstrijd begon om 9 uur, de zon scheen en door het vroege uur was 
het nog niet té warm. Het was dan wel vroeg, maar de temperatuur was nog aangenaam. Zoals Johan 
altijd zei: “elk nadeel hep se voordeel”.  

 
De wedstrijd begon kalmpjes. De beide teams tastten elkaar voorzichtig af. De bal werd wat rond 
gespeeld, er werd wat aan een aanval gebouwd, maar het spel vond voornamelijk plaats op het 

middenveld. Pas na een flink aantal minuten had keeper Thomas z’n eerste balcontact, maar ver 
daarvoor had Fons met een voorzet op Max en diens schot dat naast ging, al voor de eerste kans voor 
RCZ gezorgd. 

 
Natuurlijk liet Hercules niet over zich heen lopen, een mooie aanval eindigt met een schot dat net over 
het doel gaat en een zucht van opluchting ontsnapt de fans van RCZ. De Racers beginnen lekker te 

draaien, Jasper is verdedigend heel goed bezig, Kick laat een mooie kappende actie zien en Fons en 
Menno weten menig duel langs de zijlijn te winnen. 
 

Ondertussen staat coach Jordy aan de overkant van het veld z’n aanwijzingen te geven waar hij de 
zon in z’n gezicht heeft en niet op z’n rug, de slimmerd. Oda staat als een echte professional de 
wedstrijd te filmen, zodat alles geanalyseerd kan worden. Niets wordt in dit team aan het toeval 

overgelaten. 
 
RCZ komt steeds lekkerder in de wedstrijd, de kansen nemen toe. Na een verre ingooi van Sydney op 

Kerim, eindigt diens schot in de handen van de keeper. En ook bij schoten op doel van Joris, zit de 
Hercules-keeper er steeds goed bij. Dan stoomt Kerim vanaf het middenveld vervaarlijk op richting de 
16, zijn schot op doel wordt gepareerd, Boyd is er bij, maar de bal wordt over de zijlijn gewerkt door 

Hercules, met een hoekschop tot gevolg. 
 
Boyd neemt de hoekschop, de bal belandt bij de eerste paal waar Joris door kopt naar de tweede 

paal, waar Kerim staat en hij kopt de bal in het net, 0-1! De vreugde om de voorsprong is groot. En het 
is leuk om te zien dat “de oude F1”-spelers elkaar na de lange zomerstop nog steeds blindelings 
weten te vinden. 

 
Hercules aast op de gelijkmaker, maar helaas voor hen staat Thomas in het RCZ-doel. Hij wil maar 
één ding en dat is de bal. Klemvast. In z’n handen. En helaas voor Hercules is hij daar heel goed in. 

Een afstandsschot van onze buren heeft hij dan ook. Klemvast. In z’n handen. 
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De Racers beginnen elkaar steeds beter te vinden. Boyd en Kerim stomen weer op richting het 
strafschopgebied, Boyd is aan de bal, randje 16 op links en besluit uit te halen, met een tweede 
doelpunt tot gevolg! 0-2, de zaterdagochtend wordt steeds mooier.  

 
Hercules laat de koppies niet hangen en gaat de aanval in. Het doel van RCZ wordt meer en meer 
gezocht, maar de schoten gaan over. Een mooie aanval van Sydney, Boyd en Max eindigt met een 

overtreding op Max, vrije trap. Joris haalt uit, maar net te hard, de bal vliegt over. 
 
Het loopt tegen rust, maar Hercules aast op een doelpunt voor de thee. Ze zijn iets meer in de aanval, 

maar op een hard schot van dichtbij staat Thomas er. Klemvast. Vanzelfsprekend. Opgetogen gaan 
de Racers na het rustsignaal richting de kleedkamer, wat een heerlijke ruststand. 
 

Ik weet niet wat Jordy en Oda hebben gezegd in de pauze, maar afgezien van een half kopballetje 
van Hercules waar Thomas wel raad mee weet, is het RCZ wat de klok slaat. Joris stuurt Max weg, 
die op Sem voor geeft, maar de keeper is net even eerder. Bij een hoekschop belandt een schot van 

Fons in de handen van de doelman van Hercules. En Menno geeft mooi voor op Sem, maar helaas 
miste Sem net die ene centimeter om nog bij de bal te kunnen.  
 

De mannen van de JO11-1 krijgen de smaak te pakken en een doelpunt “hangt in de lucht” zoals dat 
dan heet. Een schot van Joris gaat nipt naast, een volgend schot van Joris, na een mooi opgebouwde 
aanval via Fons, Sem en Kerim, stuit op de keeper. En ook Kerim komt nog een keer gevaarlijk dicht 

bij een doelpunt.  
 
Na een ongelukkige botsing tussen Kerim en een Herculiaan volgt een scheidsrechterbal. Kerim 

verovert de bal, stoomt op richting het doel waar Sem ontzettend vrij staat. Kerim speelt af en Sem 
scoort de 0-3. Wat een teamwork! En wat een fijne voorsprong. 
 
Hercules blijft echter knokken voor wat ze waard zijn en krijgen een hoekschop. Er volgt wat 

flipperkastvoetbal (gelukkig is het eerstejaars F-jes-kluitjesvoetbal nog niet helemaal uitgestorven), 
maar het is RCZ dat countert via Fons, die een geweldige rush langs de lijn heeft en passt naar Kerim, 
die het professioneel afmaakt: 0-4. Langs de lijn, in de dug out en op het veld, één en al blije 

gezichten. Bij de RCZ-ers dan. 
 
RCZ is op dreef, Sem gaat alleen op het doel af, lijkt van z’n eigen kansrijke positie te schrikken en 

speelt onbaatzuchtig op de mee opgekomen Kerim af, wiens schot wordt gestopt. U ziet het, geen 
ego’s in dit team. Joris speelt een diepe bal op Fons, die Kerim vindt, maar diens  schot wordt tot 
hoekschop weggewerkt. De corner belandt bij Kick, die met een enorme poeier net naast schiet. 

Gelukkig heeft coach Jordy een handige tip voor Kick: “de volgende keer tússen de palen, Kick”.  
 
Hercules legt zich niet neer bij de uitslag en blijft jagen, wat leidt tot een vermeende terugspeelbal op 

Thomas. De scheidsrechter besluit tot een penalty. De penalty wordt koelbloedig benut, hard en laag 
in de hoek, 1-4. Deed het Nederlands elftal het maar eens zo.  
 

Niet veel later fluit de scheidsrechter af en zijn de eerste punten voor de JO11-1 in the pocket. 
Jongens en dame, wat hebben jullie leuk voetbal laten zien. Jullie beginnen elkaar nu al meer en meer 
te vinden. Dat belooft wat voor de rest van de competitie. En ook Mykah en Angelo lieten zich gelden 

bij de JO11-2, want zij wonnen met maar liefst 9-0 bij OFC!  
 
Dat er, zoals vorige week al vermeld, potentie in de JO11-1 zit, bleek zaterdag eens te meer. 

Natuurlijk zijn er puntjes van aandacht, maar dit is een team met mogelijkheden. En wat zijn 
videobeelden dan handig om de wedstrijd te kunnen analyseren, alleen jammer dat Oda de hele tijd 
gefilmd heeft zonder op “record” te drukken… 

 
Uw razende reporter 
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Wherevogels Zo - RCZ Zo 
 
Ietwat laat  en vooral door de plichtplegingen liet de Heer Schans dan eindelijk onze tweede wedstrijd 

beginnen ,wat zou het worden een nerveus begin van onze en ietwat teveel op onze helft blijven 
hangen wat ons ook bijna fataal werd met een schot op de paal van Wh.Nadat Wh weer een schot op 
ons doel hadden afgeleverd wat over ging ,kwam er een goeie bal op Damian die zijn probeerde te 

passeren maar licht getoucheerd werd viel en de heer Schans lag de bal op de stip en meestal zegt 
men de geen die een pingel mee krijgt moet hem niet zelf nemen ,maar Damian nam hem toch zelf 
raakte half de bal maar toch via de binnenkant van de paal verdween de bal in het doel 0-1.Na nog 

enkele kansen voor ons om verder uit lopen liepen op niks uit vooral die van Damian {altijd li chaam 
recht}en niet achterover want dan gaat de bal ook hoog over vlak hierna brak de rust aan.Na rust 
kwamen beide ploegen niet echt meer aan voetballen toe ,daar de eer Schans het kennelijk nodig 

vond de wedstrijd naar zich toe te trekken met vreemde beslissingen van vrije trappen tot ingooien en 
zelfs een pingel voor Wh de middenvoor van Wh kwam als een kamikaze op Body af slaat met zijn 
hand naar de bal die Body al vast heeft hij valt en de Heer Schans floot en legt de bal op de stip 

wegens gebruik ven een elleboog zo gebaarde hij met zijn arm ,de pingel werd gretig benut door Wh 
,wat dan ook 1-1 betekende  ,en we zullen maar denken ook 1-1 weggevertjes van de 
scheidsrechter.Maar de pingel deed ons toch wel een beetje goed ,we gingen iets verder van de goal 

afspelen en dwongen ietwat kleine kansjes af maar geen doelpunten ,tot vlak voor tijd toen Damian 
alleen op de keeper afging zijn schot werd half gekeerd door de keeper maar toch wist hij nog met zijn 
linkerbeen de bal binnen te tikken en alles wat RCZ  was stond te juichen als een gek vooral 

Sebastiaan die bijna zijn hand stuk sloeg op een reclamebord van blijdschap.Hierna braken nog 
enkele spannende momenten aan voor ons doel maar met zijn allen sleepte we de overwinning naar 
het eindsignaal toe .Na afloop zag  ik twee vrolijke gezichten het veld afkomen {Marco 

en Hans] .Jongens ik kan nog niet alle namen vandaar een summier verslag{je}ik zou een lijst krijgen 
met de namen maar die heb ik helaas nog niet.Jongens Bedankt voor een Fijne Voetbalmiddag.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter{S} 
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Dit jaar doet R.C.Z. weer mee aan de Grote Clubactie 2016.                    

        

Wat is de Grote Clubactie?                                                   

De Grote Clubactie zet zich al meer dan 40 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven door het 

organiseren van een loterij. Voor deze loterij kunnen verenigingen loten verkopen en geld inzamelen. 

De loten kosten 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar onze vereniging. Van de overige 

20% wordt een loterij georganiseerd, waarbij de lotenkopers vele prijzen kunnen winnen; grote en 

kleine geldprijzen, een auto, reischeques of entreekaarten. De hoofdprijs is 100.000, - belastingvrij. 

Verkoopmethodes 

Er zijn diverse verkoopmethodes. Onze vereniging gebruikt alleen de verkoop via eenmalige 

machtiging. Lotenverkopers hoeven dan maar één keer op pad en lopen niet met geld over straat. Zij 

krijgen een verkoopboekje en noteren daarin de gegevens van de lotenkopers. De Grote Clubactie 

incasseert eenmalig het bedrag bij de lotenkoper en het lotnummer staat op zijn bankafschrift. 

Wanneer begint de Grote Clubactie? 

Vanaf zaterdag 1 oktober mogen de loten officieel verkocht worden en 17 november is de laatste 

verkoopdag. 

 

Trekkingsuitslag 

Op vrijdag 9 december, een dag na de trekking, wordt de uitslag gepubliceerd op de website van de 

Grote Clubactie.  
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Eind september 

In de laatste week van september krijg je van ons een verkoopboekje waarin 20 lotenkopers hun 

gegevens en bankrekeningnummer kunnen opschrijven. Dit boekje is inclusief bedankbriefjes en 

deurzegels. 

Je mag zoveel loten verkopen als je wilt. Als je 20 loten verkoopt is dat prima. Verkoop je minstens 5 

loten, dan is dat ook goed. 

Is jouw eerste verkoopboekje vol, dan kun je om een nieuw boekje vragen. 

Breng jouw familie, vrienden en buren in september alvast op de hoogte dat jij loten gaat 

verkopen voor R.C.Z. om te voorkomen dat ze al loten van een andere club kopen. 

Verdere informatie 

De afgelopen jaren hebben we van de opbrengst van de loten van de Grote Club Actie diverse 
activiteiten georganiseerd voor alle jeugdteams. Een opsomming hiervan : organisatie 

Sinterklaasfeest, kerstballentoernooi in de Struijk, jeugdtoernooi, jeugdweekend, huldiging 
kampioenen enzovoort. 
 We gaan er daarom vanuit dat alle jeugd spelers zich inzetten om geld voor onze club binnen te 

halen en dat alle leden loten verkopen (minimaal 5 loten per jeugdlid). De opbrengst komt ook ten 
goede aan jouw team!! Voor de beste verkopers stellen we als vereniging nog een leuke prijs ter 
beschikking en ook voor het team wat de meeste loten verkocht heeft.  

Ook kan je zakgeld verdienen vanaf 10 verkochte loten!!! 
. Een lot kost 3 euro waarvan € 2,40 voor RCZ bestemd is en in de jeugd - kas terecht komt 
 In de week voor de actie start zal  meer informatie worden uitgedeeld bij het lotenboekje . 

Namens de Jeugdactiviteiten commissie R.C.Z Gea van de Stadt. 
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