
De Racer – nummer 30 seizoen 2016/2017 04-04-2017 

Website: www.rcz.nu 

 
 
 
 
 

De Racer seizoen 2016-2017 
 

 
 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op 
www.rcz.nu  

http://www.rcz.nu/


De Racer – nummer 30 seizoen 2016/2017 04-04-2017 

Website: www.rcz.nu 

 
 
 
 

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  

29 mrt 17.30 Westzaan JO11-2 RCZ JO11-3 2 - 7 
 

1 apr 8.30 WSV 30 JO9-4 RCZ JO9-3 3 - 1 
 

1 apr 8.30 WSV 30 JO8-1 RCZ JO8-1 4 - 2 
 

1 apr 8.30 OFC MO11-1 RCZ MO11-2 1 - 1 
 

1 apr 8.45 RCZ MO11-1 Monnickendam MO11-1 2 - 0 
 

1 apr 8.45 RCZ JO9-2 KFC JO9-1 2 - 8 
 

1 apr 8.45 RCZ JO13-3 Purmerland JO13-2 1 - 2 
 

1 apr 8.45 RCZ MO13-1 Assendelft MO13-1 4 - 0 
 

1 apr 8.45 LSVV JO8-4 RCZ JO8-2 2 - 12 
 

1 apr 8.45 RCZ JO8-3 Westfriezen JO8-2 0 - 0 
 

1 apr 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers Meteoor Kometen - 
 

1 apr 9.30 Rijp (de) JO9-3 RCZ JO9-4 1 - 11 
 

1 apr 9.30 Rijp (de) JO11-1 RCZ JO11-1 1 - 1 
 

1 apr 10.00 Kwadijk JO13-1 RCZ JO13-2 3 - 0 
 

1 apr 10.15 Wherevogels De JO12-2 RCZ JO12-1 2 - 1 
 

1 apr 10.30 RCZ JO11-3 Purmerend JO11-10 0 - 3 
 

1 apr 10.30 RCZ JO9-1 FC Amsterdam JO9-1 0 - 0 
 

1 apr 10.30 RCZ JO15-2 ST SSV/Sporting S JO15-2 3 - 2 
 

1 apr 12.00 RCZ JO19-1 WSV 30 JO19-2 7 - 0 
 

1 apr 12.00 Monnickendam JO13-1 RCZ JO13-1 6 - 1 
 

1 apr 12.00 RCZ JO10-1 RCZ JO10-2 - 
 

1 apr 12.30 Fortuna Wormerv. JO11-3 RCZ JO11-2 3 - 6 

 

https://www.rcz.nu/113/7878/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

1 apr 12.45 ZCFC 45+1 RCZ 45+1 1 - 1 
 

1 apr 12.45 KFC JO15-2 RCZ JO15-1 4 - 1 
 

1 apr 13.15 Sporting Krommenie JO14-3 RCZ JO14-1 2 - 4 
 

1 apr 14.00 RCZ 1 KFC 1 4 - 1 
 

1 apr 14.00 RCZ 35+1 RCH 35+1 3 - 0 

 

1 apr 15.00 OFC 35+1 RCZ 35+2 8 - 1 
 

2 apr 10.00 RCZ 4 (zon) Purmersteijn 8 (zon) 5 - 2 
 

2 apr 11.00 RCZ 2 (zon) VVA/Spartaan 3 (zon) 2 - 0 
 

2 apr 12.00 RCZ 3 (zon) KFC 4 (zon) 4 - 0 
 

2 apr 14.00 RCZ 1 (zon) Purmerend 1 (zon) 0 - 3 

 

2 apr 14.00 RCZ 5 (zon) SDOB 3 (zon) 2 - 0  

 
 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type 

8 apr 8.45 RCZ JO11-1 Assendelft JO11-1 co 

8 apr 8.45 RCZ JO9-3 Rijp (de) JO9-3 co 

8 apr 8.45 RCZ JO9-4 Westzaan JO9-2 co 

8 apr 8.45 RCZ JO8-2 FC Uitgeest JO8-4 co 

8 apr 10.30 RCZ JO15-1 Sporting Krommenie JO15-2 co 

8 apr 10.30 RCZ JO13-3 WBSV JO13-1 co 

8 apr 10.30 RCZ JO9-1 DEM JO9-2 co 

8 apr 10.30 RCZ MO11-2 Purmerend MO11-2 co 

8 apr 12.00 RCZ 45+1 SCW 45+1 co 

8 apr 12.00 RCZ 35+2 Arsenal ASV 35+2 co 

 
 

https://www.rcz.nu/113/6228/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/3919/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

8 apr 8.30 KFC JO11-7 RCZ JO11-3 co 
 

8 apr 9.15 Hercules Zaandam sc JO9-1 RCZ JO9-2 co 
 

8 apr 9.15 VVS 46 JO8-3 RCZ JO8-3 co 
 

8 apr 9.30 Ilpendam JO11-1 RCZ JO11-2 co 
 

8 apr 10.00 Saenden Vet Cool RCZ JO6/7 Mini Racers vr 
 

8 apr 10.00 Zaanlandia JO10-3 RCZ JO10-3 co 
 

8 apr 10.00 Purmerland MO13-1 RCZ MO13-1 co 
 

8 apr 10.15 SVW 27 JO10-2 RCZ JO10-1 co 
 

8 apr 10.30 IVV JO13-2 RCZ JO13-1 co 
 

8 apr 10.30 IVV JO10-2 RCZ JO10-2 co 
 

8 apr 10.30 Kadoelen sv MO11-3 RCZ MO11-1 co 
 

8 apr 11.00 SVA JO14-3 RCZ JO14-1 co 
 

8 apr 12.00 OFC JO12-1 RCZ JO12-1 co 
 

8 apr 12.15 EVC JO17-2 RCZ JO17-1 co 
 

8 apr 13.00 UNO vv JO19-1 RCZ JO19-1 co 
 

8 apr 14.00 Fortuna Wormerv. 2 RCZ 2 co 
 

8 apr 14.30 Sloterdijk 1 RCZ 1 co 
 

8 apr 15.00 Schoten 35+1 RCZ 35+1 co 
 

9 apr 10.00 Buitenveldert VR4 (zon) RCZ VR1 (zon) co 
 

9 apr 11.00 EVC 3 (zon) RCZ 5 (zon) co 
 

9 apr 12.00 Zaandijk 3 (zon) RCZ 3 (zon) co 
 

9 apr 12.00 Assendelft 6 (zon) RCZ 4 (zon) co 
 

9 apr 14.30 Buitenveldert 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 
 

9 apr 14.30 AGB 5 (zon) RCZ 2 (zon) co 
 

 
 
Het scheidsrechterschema vind je hier:  

https://www.rcz.nu/458/scheidsrechtersschema/ 
 
 

https://www.rcz.nu/458/scheidsrechtersschema/
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Titel Datum 

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 

 
 
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 :     
16.00-18.00 Gré 
18.00-19.30 Nico 
KANTINEDIENST DONDERDAG 6 APRIL 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Jeffrey 
KANTINEDIENST ZATERDAG 8 APRIL 
08.00-12.30  : Arnaud 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1 + Ouder MO11-2 (Fabian Hensen) 
10.30-13.00  : Ouder JO11-1(Huib) + Ouder JO9-4 (Marleen) 
 + Ouder JO8-2(ouder van Maurits Lurvink) 
12.30-16.30(EINDE) : Gré 
12.00-14.30  : Ouder JO15-1 
14.00-16.30  : Speler RCZ 35+2 (Justin van Weerden) 

IVM BINGO SLUIT DE KANTINE OM 16.30 UUR 
BINGO   : Ruud, Jeffrey, Mary, Sabrina & Michele 
 
KANTINEDIENST ZONDAG  9 APRIL 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
 
 
 
 

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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OP WOENSDAG 12 april 2017 IS ER EEN PAASACTIVITEIT: 

PAASMANDJES MAKEN.            

TIJDSTIP            : 16.30 -17.30 uur 

VOOR WIE           : voor alle MINI RACERS na 

hun training en voor alle JO8 voor hun training 

WAAR                      : in het clubhuis van RCZ 

ETEN                   : na de activiteit gaan we      

Poffertjes eten!                     

Kosten                             : Geen 

 

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar : 

jeugdevenementen@rcz.nu  met hierin je naam en je team vermeldt. 

UITERLIJKE INSCHRIJFDATUM 10 april 2017. 

 

Namens de jeugdafdeling van RCZ 

 

 
Aanmaningen contributie 

Van een aantal leden was het helaas niet mogelijk om het tweede 
contributiedeel automatisch te incasseren of werden incasso's 
door leden teruggehaald. Deze week zullen er aanmaningen met 
boetes voor te laat betalen verstuurd worden. Zorg dat de 
contributie betaald is, om verdere boetes te voorkomen. 

Heeft u vragen over de contributiebetaling of wilt u een regeling 
treffen? Neem dan contact op met Petra Koppen 
via ledenadministratie@rcz.nu. 

file:///C:/Users/makroxxx/Desktop/RCZ/jeugdevenementen@rcz.nu
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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 

 

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. 
 

Verslag Bingo 31 Maart 2017. 
Vrijdagavond was het lekker druk in de kantine bij R.C.Z  er waren 

ongeveer 42 racers aanwezig om gezellig met teamgenoten bingo te 

gaan spelen. 

Er waren 2 rondes te spelen en genoeg prijsjes te winnen voor iedereen , 

eerst werd er voor de bovenste rij gespeeld en daarna de onderste en 

bovenste en daarna de hele kaart en voor de hele kaart kin je een bal 

winnen. Dat wilde haast iedereen wel winnen. 

Als er een bingo was gevallen was er een groot gejoel van de andere die natuurlijk hopen dat 

het een valse bingo was, en soms was dit ook en moest er een liedje gezongen worden. Wat 

dan gedaan werd heel enthousiast. 

Er werd na de 2 rondes nog een verloting gedaan en werden er 3 ballen verloot.  

mailto:redactie@rcz.nu
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Tussen door werd er drinken en hapjes verzorgd . 

Natuurlijk kunnen we zonder hulp geen bingo draaien dus bedankt allemaal voor jullie inzet. 

Om ongeveer 20.30 uur was de bingo afgelopen en gingen alle racers met een prijsje naar huis 

toe. 

We kunnen terug kijken op een geslaagde avond 

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de loten verkoop van de Grote clubactie.   

. Namens de jeugdafdeling van R.C.Z 

 
 

Verslag  RCZ Jongens onder de 11- team 2 

 
Jawel, RCZ-dames en -heren, letten we even op?!? 

 
 
Nee, het was geen grap, want op 1 april ‘s middags stond dit toch echt op de voetbalapp! 
Een fantastische prestatie van dit team en altijd toegewijde coach René! Met nog 5 wedstrijden te gaan, moeten 
de boys tot eind mei geen steekje meer laten vallen in de 2e klasse KNVB. Wie weet…….worden we…….nee,  
we noemen het woord nog maar even niet……We hebben inmiddels alle teams al minimaal 1x gehad en van 
allemaal 1x gewonnen; grote concurrent Ilpendam treffen we (helaas) volgende week voor een derde keer. Geen 
makkelijk klusje, want de allereerste keer uit in het Ilperveld, waren zij wel te sterk voor ons. Het is dus 
superspannend in deze competitie, want ondanks dat wij (bijna) alle wedstrijden winnend hebben afgesloten, zijn 
alle teams behoorlijk aan elkaar gewaagd. Iedereen gaat tot het laatste fluitsignaal geklonken heeft tot het gaatje 
en dat zorgt wel eens voor onverwachte verrassingen. 
Gelukkig weten de mannen elke keer door goed samenspel, overtikken, techniek en doorzettingsvermogen 
(trainer Rene werkt hard met dit team!) de wedstrijden te winnen en vooral flink veel doelpunten te maken. 
Ronald Koeman? Kent u hem nog, nog, nog, nog? Geboren in Zaandam en een geweldige verdediger met een 
knoerthard schot, die ook regelmatig wist te scoren. Tegenwoordig loopt in Zaandam een kloon van hem rond. 
Ziet er uiterlijk wel een beetje anders uit. Hij heet Rüştü en behalve de beginletter delen ze ook dezelfde manier 
van voetballen. Dat was ook bij J011-01 opgevallen, dus hij mocht dit team in de ochtend van 1 april  weer een 
hele wedstrijd komen versterken omdat er wat personele problemen waren. Blijkbaar heeft dat goed 
meegeholpen, want het schijnt dat aldaar gelijk gespeeld was. En toen moest deze kerel ook nog bij de wedstrijd 
van zijn eigen team, Fortuna Wormerveer J011-3 tegen RCZ J011-2 aan het begin van de middag verschijnen. 
Met een zere voet; dan ben je wel een bikkel. En dan evengoed nog de rots in de branding achterin zijn, keurig! 
DE wedstrijd in Wormerveer, we moeten we daar over zeggen? Doelpunten door Xavier (2), Atakan (2) en 
Erdem. In de eerste helft werd er prima gespeeld door onze jongens. De trainingen hebben duidelijk hun vruchten 
afgeworpen. Xavier voetbalde de eerste helft alsof Ajax aan de kant stond te scouten. Erdem en Atakan gingen 
de tegenstander regelmatig op briljante wijze voorbij. Sven en Samuel hielpen achter en op het middenveld goed 
mee en gaven uitstekende passes en ingooien. Onze andere geweldige verdediger Noaquin hield de boel door 
vanouds hard werken dicht. Brent hielp voorin goed mee en wist af en toe zelf ook bijna te scoren. Fortuna wist 
ook nog een eigen doelpunt te maken. Dat was fortuinlijk voor ons. Minder fortuinlijk was dat de tegenstander bij 
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een onverwachte snelle aanval toch nog een tegendoelpunt achter keeper Bruce wist te parkeren, die daar 
overigens helemaal niets aan kon doen, deze was zelfs voor Bruce onhoudbaar. 1-4 voor RCZ. 
Na de rust gebeurde er iets vreemds. Ineens drong de geur van hele vieze koffie in onze neus. Koffie die niet 
helemaal zuiver was zeg maar…….Er liep ineens een spelertje met duidelijk meer kwaliteit dan de rest van het 
team in de spits. En die was er de eerste helft niet bij. Vreemd, maar ook na een opmerking hierover, werd dit een 
beetje weggelachen door de coach van het derde team. Nou, dan moesten we de voeten maar laten spreken. 
Dat lukte de tweede helft deels. Blijkbaar toch onder de indruk van de iets andere samenstelling van het  team 
van de tegenstander, liep het op bepaalde momenten totaal niet. Op die momenten profiteerde de tegenstander 
meteen en wist toch nog 2 extra doelpunten te maken. Gelukkig lieten de RCZ-jongens dit niet op zich zitten, 
waarna de wedstrijd winnend werd afgesloten met stand 3-6 in het voordeel van RCZ. Weer drie puntjes erbij en 
nu na 5 wedstrijden fier bovenaan! 
Als we nou de komende wedstrijden ipv 70% kampi, 90 % kampi spelen, met name in de tweede helften en iets 
minder oen, dan wie weet……nee, we noemen het woord nog maar even niet…. 
Zet ‘m op jongens! Laat de trouwe supporters ook komende weken weer genieten van prachtig spel en lekker 
veel doelpunten.  Nog even werken aan de laatste puntjes op de i in de training en dan…..???? 
 
Hartelijke groeten van een voetbalmoeder 

 
 
RCZ 35+ - RCH 35+ 
 

Hedenmiddag op een zonnig jagersveld ontvingen wij RCH uit Heemstede ,waar wij de heenwedstrijd met 6-1 
hadden gewonnen. Iets na twee uur liet scheidsrechter de Heer K. Dallinga aftrappen ,de eerste de beste kansen 
waren er voor RCZ ,maar werden enkel niet benut vooral Peter had geen geluk in de afwerking.na ongeveer tien 
minuten spelen was het wel raak een cornerbal voor RCZ genomen door Hakan op het hoofd van Remco 
binnenkant paal 1-0.Even later door goed stoorwerk van Hakan en Peter speelde de laatste man van RCH 
verkeerd terug ,waardoor Peter de bal kon onderscheppen en de 2-0 wist te scoren. Na ongeveer een half uur 
spelen kon Arno even zijn handen voor het eerst even warmen via een terug kopbal .Voor rust nog een 
opgelegde kans voor HAKAN ,maar voor open doel wist hij hem er nog over heen te schieten, lichaam voor over 
en niet achterover .Na rust hetzelfde spelbeeld alleen na een kwartier spelen een zeer vervelende blessure voor 
Michael(O) en moest helaas voor ons ondersteund het veld verlaten ,voor hem kwam Jeroen in het veld. Even 
later wist ons monument te scoren ,maar scheidsrechter Dallinga liet overroulen door de keeper van RCH 
vanwege buitenspel ,maar dit kon in het geheel niet daar er nog een speler van RCH bij de achterlijn stond ,ook 
de grensrechter van RCH gaf doelpunt aan ,maar de scheidsrechter ging daar niet mee in conclaaf ,wat hij wel 
had moeten doen natuurlijk en niet op een advies van een keeper afgaan .Maar tien minuten voor tijd wist Hakan 
toch de 3-0 binnen te tikken. Na afloop lag de grensrechter van RCH aan de keeper uit dat het wel degelijk een 
doelpunt was en geen buitenspel, het commentaar van de keeper was soms moet je slimmer zijn I.P.V. sportief te 
zijn. Jongens bedankt voor een fijne voetbalmiddag.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 
RCZ Zo -Purmerend Zo 
 

Onder flinke publieke belangstelling en een heerlijk voorjaarszon ,ontvingen wij Purmerend uit de gelijknamige 
plaats ,hadden we de heenwedstrijd gewonnen ,hedenmiddag waren dan de verwachtingen hoog gespannen 
daar RCZ  de punten hard nodig heeft. Maar al na tien minuten ging het mis bij ons uit een cornerbal kon de 
nummer 11 van P vrij inkoppen er was niemand van RCZ die bij deze man stond! Nog geen tien minuten later 
was het weer raak ,balverlies op het middenveld kon een P speler vrij op rukken bereikte zijn middenvoor kapte 
zijn man uit en op de schuiver had Marthijn helaas geen verweer 0-2.Na rust een hard werkend RCZ maar helaas 
konden we voorin geen vuist maken ,de mooiste kans op de aansluitingstreffer was voor Damian maar i.p.v.  een 
lobje te geven probeerde hij onder het lichaam door te schieten en werd de bal een prooi voor de keeper even 
later wist P nog de 0-3 te scoren .Jongens blijf toch zo doorgaan dan weet ik zeker dat het nog goed komt zonder 
na competitie.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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