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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 

 coordinatorzaterdag@rcz.nu  
 
 
 
 

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  

15 apr 14.00 United/DAVO 35+1 RCZ 35+1 0 - 1  

 

 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type 

22 apr 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers De Dijk Dijktijgers vr 

22 apr 8.45 RCZ JO15-1 Volendam (rkav) JO15-3 co 

22 apr 8.45 RCZ JO11-1 Volendam (rkav) JO11-5 co 

22 apr 8.45 RCZ JO10-2 SVA JO10-5 co 

22 apr 8.45 RCZ JO9-4 RCZ JO9-3 co 

22 apr 8.45 RCZ JO8-3 Zouaven De JO8-3 co 

22 apr 10.30 RCZ JO17-1 Zaanlandia JO17-3 co 

22 apr 10.30 RCZ JO12-1 WSV 30 JO12-2 co 

22 apr 12.00 RCZ JO14-1 KFC JO14-2 co 

22 apr 12.00 RCZ JO13-2 RCZ JO13-3 vr 

22 apr 12.00 RCZ JO11-2 Sporting Krommenie JO11-3 co 

22 apr 12.00 RCZ JO10-1 IVV JO10-1 co 

22 apr 14.00 RCZ 1 Zaanlandia 1 co 

22 apr 14.00 RCZ 35+1 Jong Hercules 35+1 co 

23 apr 10.00 RCZ 4 (zon) Hellas Sport 2 (zon) co 

23 apr 12.00 RCZ 3 (zon) WSV 30 4 (zon) co 

23 apr 14.00 RCZ 1 (zon) Buiksloot 1 (zon) co 
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Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

22 apr 8.30 OFC JO9-1 RCZ JO9-2 co 
  

22 apr 8.30 WSV 30 JO8-2 RCZ JO8-2 co 
  

22 apr 8.45 RCZ JO9-4 RCZ JO9-3 co 
  

22 apr 9.00 Volendam (rkav) MO11-4 RCZ MO11-2 co 
  

22 apr 10.15 Wherevogels De JO8-2 RCZ JO8-1 co 
  

22 apr 11.00 Blauw Wit (W) JO15-1 RCZ JO15-2 co 
  

22 apr 11.30 SDZ JO10-5 RCZ JO10-3 co 
  

22 apr 12.00 RCZ JO13-2 RCZ JO13-3 vr 
  

22 apr 13.00 Swift 35+1 RCZ 35+2 co 
  

22 apr 15.00 Zaanlandia JO19-1 RCZ JO19-1 co 
  

23 apr 15.00 Swift 8 (zon) RCZ 2 (zon) co 
  

 
 
 
 
 
 
2e Ella Arendse Toernooi 
 
Op 27 en 28 Mei is het zover: het 2e Ella Arendse toernooi zal van start gaan. Tot nu toe zijn er maar liefst 70 
teams ingeschreven en samen met 24 RCZ teams worden het weer 2 hele drukke dagen. 
 

Voor het toernooi zijn wij echter nog opzoek naar een flink aantal 
scheidsrechters! Wil jij een dagdeel verschillende wedstrijden begeleiden op 
dit mooie toernooi stuur dan een mail aan rcztoernooi@rcz.nu 
 
De planning voor het toernooi ziet er als volgt uit: 
Zaterdagochtend 27 mei spelen: Mini’s, JO8 en JO9 
Zaterdagmiddag 27 mei spelen: JO10, JO11, MO11 en MO13 
Zondagochtend 28 mei spelen: JO12 en JO13 
Zondagmiddag 28 mei spelen: JO14, JO15, JO17 en JO19 
  
Begin mei zullen we het programmaboekje uitsturen. Op onze facebook pagina zullen we dit ook plaatsen en 
iedereen op de hoogte houden van de vorderingen. Like onze toernooi facebook pagina en blijf op de hoogte! 
www.facebook.com/RCZEllaArendseJeugdtoernooi/ 
 
Denice Arendse 

 
 
 
 
 

mailto:rcztoernooi@rcz.nu
http://www.facebook.com/RCZEllaArendseJeugdtoernooi/


De Racer – nummer 32 seizoen 2016/2017 18-04-2017 

Website: www.rcz.nu 

 

Titel Datum 

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 20 APRIL 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Ruud 
KANTINEDIENST ZATERDAG 22 APRIL 
08.00-10.30  : Arnaud 
08.15-10.30  : Ouder JO12-1+Ouder JO9-4(moeder van Delano) 
09.30-12.00  : Ouder JO11-2 (Danielle van den Berge) + OuderJO10-1(Raytha Nelson)
    + Ouder JO13-3 (Natasja Boonen) 
10.30-13.00  : OuderJO10-2 (ouder van Noah de Leeuw) 
12.00-14.30  : Ouder JO17-1(ouder van Umur Atay) 
13.00-Einde  : Mary & Sabrina 
13.30-16.00  : Ouder JO14-1(Ouder van Abdelkader) 
KANTINEDIENST ZONDAG  23 APRIL 
09.00-Einde  : Gré 
09.30-12.00  : Nicandra 
12.00-16.00  : vaste medewerker 
12.00-14.30  : Speler RCZ 4  
14.30-Einde  : Esther Revers + Roy Mooijen 
15.45-17.30  : Ada (+rust 1e) 
16.00-18.30  : 2 Spelers  RCZ 1 
 
 

http://www.rcz.nu/155/12-05-2017/activiteiten-kalender/
http://www.rcz.nu/155/12-05-2017/activiteiten-kalender/
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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. 
 
RCZ E-Jo11-2= Baas met Paas 
 

 
 
(RCZ JO-11-2 bestaat uit Xavier, Rüstü, Erdem, Brent, Sven, Noaquin, Bruce, Atakan en Samuel) 
Wat heeft het Jo11, team 2, nu weer meegenomen naar Zaandam? Is het een nieuw ontwerp paasei met een 
zilverkleurig papiertje wat ze hebben gevonden op de velden van SV WMC in Heerhugowaard? 
Nee hoor, het is een eerlijk verdiende 1e plaats bekerrrrrrrrrrrr in de categorie E-JO-11! 
Rond de klok van 11.00 uur gingen dit paasweekend twee E-teams van RCZ proberen de Zaandamse eer hoog 
te houden op een koud, winderig sportpark met diverse clubs uit voornamelijk de kop van Noord-Holland. Het 
J011-1 team in de ene poule en dit JO11-2 team in de andere poule. 
Er werden totaal 4 wedstrijden per poule gespeeld, een “uit en thuis” wedstrijd tegen totaal 2 andere clubs. Alle 4 
de wedstrijden werden zeer overtuigend met behoorlijke cijfers door onze “team-twee” boys gewonnen. 
Vermeldenswaardig is dat zelfs onze keeper Bruce, opkomend vanaf zijn eigen doellijn een doelpunt wist te 
scoren! De jongens zijn inmiddels zo gewend GOED OVER TE SPELEN en eerst TE KIJKEN (ze kunnen de 
stem van trainer René inmiddels dromen), dat zelfs de bal af en toe vanuit een riante positie voor het doel toch 

aan een medespeler werd gegund. Je kunt ook overdrijven…. ☺ 

En toen de kruisfinale. Tegen nummer 2 van de andere poule. En dat bleek ons eigen jongens onder de 11-1 
team te zijn. Aangezien wij nog wel iets recht te zetten hadden n.a.v. een wedstrijdje aan het begin van het 
seizoen tegen ditzelfde team, waren onze mannen super gemotiveerd om nu wel te winnen van de andere heren. 
En te laten zien dat wij tussen september en nu voetballend enorm gegroeid zijn.  Alleen superverwend door de 4 
relatief simpele wedstrijdjes die vooraf gingen, gingen onze mannen iets “te makkelijk” van start. En dat werd bij 
een fout achterin meteen afgestraft; 0-1. Gelukkig lieten de O11-2 boys de kop niet hangen en bleven ze door 
GOED OVER TE SPELEN en eerst TE KIJKEN, heel veel kansen creëren voor het doel van onze concullega’s. 
En dat leidde uiteindelijk tot een zeer verdiende 1-1. Beide teams deden absoluut niet voor elkaar onder. 

mailto:redactie@rcz.nu
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Wat een rijkdom voor onze club RCZ, dat er blijkbaar zoveel talent rondloopt in de twee hoogste E-teams, dat zo 
aan elkaar gewaagd is! Dat belooft wat voor de toekomst. Hieruit moet volgend jaar toch een fantastisch D-team 
geformeerd kunnen worden. Veel succes met deskundig en zorgvuldig scouten, afdeling Jeugd! 
Penalty’s dus…….ook hier was de spanning om te snijden. In een serie van 3, wisten beide teams er 1 te maken, 
waaronder weer….keeper Bruce. Nu ging het om en om. Bij de vijfde penalty wist Sven het hoofd koel te houden 
en dat betekende……door naar de finale! 
Joepie, maar dat betekende ook, spelen tegen het team dat 2x te sterk was voor ons andere RCZteam. Het zou 
dus niet makkelijk worden. 
Maar waarschijnlijk waren onze jongens pas net een beetje warmgedraaid (in tegenstelling tot de 
(toesch)ou(w)ders die inmiddels blauw van de kou waren), want deze wedstrijd verliep fantastisch…in het 
voordeel van RCZ. Ondanks dat 2 van onze spelers (even) huilend het veld moesten verlaten vanwege een 
blessure, bleef ons team GOED OVERSPELEN en KIJKEN. En dat eindigde maar liefst in een 3-0 overwinning 
voor ons! Heel knap gedaan jongens! 
Rond de klok van half 3 mochten we de hoofdprijs in ontvangst nemen met de complimenten van de trainer van 
onze laatste tegenstander; “Wat een superteam heb je, trainer!” De trots straalde van het gezicht van leider René 
af. 
Na nog getrakteerd te zijn op een heerlijk patatje en een drankje door de moeder van Bruce en een BAAShaas, 
pardon, PAAShaas te hebben gekregen van de familie Op Den Velde, kon ons prettig Pasen beginnen! 
Hartelijke chocoladegroeten van langs de lijn…. 
  

 

 

 

 

 
Uniteda/Davo 35+ - RCZ 35+ 
 
Hedenmiddag gingen wij weer richting Haarlem om daar U/D te bestrijden en bij een overwinning van ons om dan 
koploper te worden in onze afdeling zou dat lukken na het zien van onze blessure gevallen. De eerste minuten 
waren voor U/D en waarin onze achterhoede een beetje stond te zwemmen ,maar gelukkig voor ons was Arno 
wel bij de les ,zoals Jeffrey ons vorige week op de been hield ,dat deed nu Arno met drie fraaie reddingen binnen 
een paar minuten. Na wat omzettingen achterin ging het iets beter maar nog niet up to date ,want hun 
gevaarlijkste man nummer acht kreeg keer op keer kans om te schieten ,maar gelukkig voor ons had hij het vizier 
niet op scherp. Na twintig minuten spel opnieuw een tegenvaller voor ons Fred moest er geblesseerd vanaf met 
een verrekte kuit ,nu moest onze reserve keeper Jeffrey invallen en niet als doelman maar als linksback jaja. Na 
ongeveer een half uur spelen kwamen we iets onder de druk vandaan en kwam er een knappe aanval over links 
via Peter deze gaf meteen voor op het hoofd van Antonio tegendraads ingekopt ,maar een even zo fraaie redding 
van de keeper van U/D. Vijf minuten voor rust zaten we weer in angst nu liep Michael(O) te trekken met zijn been 
maar kon gelukkig verder de cornerbal leverde niets op voor U/d. Een minuut voor rust kwam de beste kans voor 
ons ,Peter speelde zijn man uit kon alleen op de keeper af ,maar waarin hij beter om de keeper heen had kunnen 
gaan schoot hij nu recht op de knieën van de keeper van U/D even later floot de prima fluitende scheidsrechter 
voor het rustsignaal. Het leek wel of U/D voor rust  hun krachten hadden verspeeld want nu waren wij de boven 
liggende partij met toch wel fraaie schietkansen voor Peter en Hakan maar in beide gevallen hoog over ,ja,ja bij 
schieten lichaam voorover en niet achterover(HA;HA).Even later een knappe bal over drie schijven voor de 
voeten van Michael(O) maar ook hij hoog over. Tien minuten voor tijd weer een knappe bal van Peter op Hakan 
,het wordt eentonig maar weer hoog over .Vijf minuten voor tijd weer angst aan onze zijde een speler van U/D 
kon in buitenspelpositie alleen op Arno af(onze grens J.Laan ) vergat te vlaggen ,maar gelukkig bracht Arno 
redding .Het duel stevende op een gelijkspel af ,maar RCZ dacht daar anders over Antonio gaf een knappe bal op 
Peter deze wachtte en wachtte gaf toen voor en HAKAN tikte binnen 0-1.Even later floot de prima fluitende 
scheidsrechter voor het eindsignaal van deze zeer sportieve wedstrijd ,zelfs de spelers van U/D zeiden dit na 
afloop dat ze een heerlijke wedstrijd hadden gespeeld en bleef het nog lang gezellig in de kantine van U/D.Een 
algeheel compliment aan het elftal dat dit  resultaat behaalde. 
 
Jongens Bedankt voor een fijne voetbalmiddag. 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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Op woensdagmiddag  12 april was er een gezellige knutselmiddag in de kantine voor de 

mini's en de JO- 8 was er deze middag de gelegenheid om een paasmandje te gaan maken.      

Eerst werd er uitleg gegeven wat precies de bedoeling was. Onder genot van wat drinken met 

een schuimpje op paaskoekje  luisterde iedereen aandachtig. 

En toen gingen ze zelf aan de slag , eerst de naam op de hengsel dat was het belangrijkste. 

Iedereen was klaar met kleuren en de paasmandjes waren in elkaar geniet en gevuld met wat 

gekleurd stro, nu was het dan tijd om de paaseieren te gaan zoeken. 

Allemaal de jassen aan en daar gingen ze dan op zoek naar de eieren , eerst naar het hoofdveld 

daar rende ze allemaal heen en weer , maar heel raar geen ei te vinden. Dan maar naar de hal 

toe en ja hoor daar lagen gouden,blauwe en rode eieren . 

Allemaal maar de eieren oprapen en in de gezamenlijke mand stoppen, naar nog een aantal 

keren heen en weer gelopen te zijn in de hal waren alle eieren opgeraapt en konden we weer 

terug naar binnen in de kantine. 

Daar waren de tafels gedekt en konden poffertjes eten met wat drinken erbij, na afloop ging 

iedereen naar huis met een goed gevuld paasmandje. 

Iedereen die geholpen heeft bedankt voor het slagen van deze leuke middag , de foto's die 

deze middag gemaakt zijn staan op de face boek van RCZ. 

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  
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