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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  

22 apr 8.30 OFC JO9-1 RCZ JO9-2 3 - 2 
 

22 apr 8.30 WSV 30 JO8-2 RCZ JO8-2 4 - 5 
 

22 apr 8.45 RCZ JO11-1 Volendam (rkav) JO11-5 5 - 8 
 

22 apr 8.45 RCZ JO15-1 Volendam (rkav) JO15-3 4 - 1 
 

22 apr 8.45 RCZ JO9-4 RCZ JO9-3 2 - 7 
 

22 apr 8.45 RCZ JO8-3 Zouaven De JO8-3 1 - 11 
 

22 apr 8.45 RCZ JO10-2 SVA JO10-5 12 - 1 
 

22 apr 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers De Dijk Dijktijgers 21 - 3 
 

22 apr 9.00 Volendam (rkav) MO11-4 RCZ MO11-2 2 - 0 
 

22 apr 10.15 Wherevogels De JO8-2 RCZ JO8-1 1 - 5 
 

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

22 apr 10.30 RCZ JO12-1 WSV 30 JO12-2 12 - 0 
 

22 apr 11.00 Blauw Wit (W) JO15-1 RCZ JO15-2 4 - 1 
 

22 apr 11.30 SDZ JO10-5 RCZ JO10-3 18 - 0 
 

22 apr 12.00 RCZ JO11-2 Sporting Krommenie JO11-3 9 - 0 
 

22 apr 12.00 RCZ JO14-1 KFC JO14-2 2 - 6 
 

22 apr 12.00 RCZ JO10-1 IVV JO10-1 3 - 9 
 

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

22 apr 13.00 Swift 35+1 RCZ 35+2 3 - 7 
 

22 apr 14.00 RCZ 1 Zaanlandia 1 2 - 6 
 

22 apr 14.00 RCZ 35+1 Jong Hercules 35+1 6 - 0 

 

22 apr 15.00 Zaanlandia JO19-1 RCZ JO19-1 5 - 2 
 

23 apr 10.00 RCZ 4 (zon) Hellas Sport 2 (zon) 4 - 1 
 

23 apr 12.00 RCZ 3 (zon) WSV 30 4 (zon) 2 - 11 
 

23 apr 14.00 RCZ 1 (zon) Buiksloot 1 (zon) 3 - 1 

 

23 apr 15.00 Swift 8 (zon) RCZ 2 (zon) 2 - 3  
 

 
 

https://www.rcz.nu/113/8257/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/3931/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

29 apr 8.45 RCZ JO9-2 Zaanlandia JO9-1 co 
 

29 apr 8.45 RCZ JO8-2 Sporting Krommenie JO8-5 co 
 

29 apr 10.30 RCZ JO15-2 Sporting Krommenie JO15-3 co 
 

29 apr 10.30 RCZ JO11-3 Hercules Zaandam sc JO11-4 co 
 

29 apr 10.30 RCZ JO10-1 DEM JO10-2 vr 
 

29 apr 10.30 RCZ MO11-2 RCZ MO11-1 co 
 

29 apr 12.00 RCZ 45+1 RKAVIC 45+1 co 
 

29 apr 12.00 RCZ JO19-1 ZCFC JO19-2 co 
 

29 apr 14.00 RCZ 35+1 Bloemendaal 35+1 co 
 

29 apr 14.00 RCZ 2 Volendam (rkav) 7 co 
 

29 apr 14.00 RCZ 35+2 TABA 35+1 co 
 

 
 
Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

29 apr 8.30 Westzaan JO9-2 RCZ JO9-3 co 
  

29 apr 9.00 Assendelft JO9-2 RCZ JO9-4 co 
  

29 apr 10.00 Blokkers De JO8-2 RCZ JO8-3 co 
  

29 apr 10.30 HSV JO14-2 RCZ JO14-1 co 
  

29 apr 10.30 RCZ MO11-2 RCZ MO11-1 co 
  

29 apr 11.00 KFC Panters RCZ JO6/7 Mini Racers vr 
  

29 apr 12.00 Zilvermeeuwen JO17-1 RCZ JO17-1 co 
  

29 apr 12.00 Sporting Krommenie JO13-2 RCZ JO13-1 co 
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29 apr 13.30 Oosthuizen JO15-1 RCZ JO15-1 co 
  

29 apr 14.30 TOB 1 RCZ 1 co 
  

30 apr 10.00 Zaandijk VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) co 
  

30 apr 11.00 Saenden 3 (zon) RCZ 5 (zon) co 
  

30 apr 11.30 SDOB 2 (zon) RCZ 3 (zon) co 
  

30 apr 12.00 Zaandijk 4 (zon) RCZ 4 (zon) co 
  

30 apr 14.00 IVV 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 
  

30 apr 14.00 Kadoelen sv 2 (zon) RCZ 2 (zon) co 
  

 

 

Jayden Attiogbe en  Yasin Karakulah,       

Zijn op Zondag  7 Mei 2017  gekozen uit het team 

RCZ  Jo 8-2  om samen Pupil van de Week bij de 

wedstrijd van   

RCZ 1 tegen Germaan /De Eland asv 1 te zijn.  

Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer 

melden om 12.15 uur (bij trainer Marco van Petersen 

, Stefan van Dam en Michel Kersten). 

Wat er daarna allemaal gebeurt is nog een 

verrassing maar het wordt een leuke middag. 

Wij wensen jullie veel plezier deze 

middag. 

Namens de jeugdafdeling van RCZ.           

 

 

 

 

 



De Racer – nummer 33 seizoen 2016/2017 25-04-2017 

Website: www.rcz.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Racer – nummer 33 seizoen 2016/2017 25-04-2017 

Website: www.rcz.nu 

Wij hebben vrijwilligers nodig voor ons grandioze 

jeugdtoernooi!!! 

 
 

Waarom???? 
     101 teams ingeschreven en verwerkt in toernooischema 

 1.200 jeugdspelers 

    110 wedstrijden zaterdag op half veld 

      48 wedstrijden op zondag op heel veld 

 1.200 flesjes water inpakken in even zoveel tasjes op vrijdagmiddag 

    101 teams welkom heten op ons toernooi 

     25 slingers ophangen in kantine op vrijdagmiddag 

     17 kleedkamers schoonmaken na ieder dagdeel 

   100 ballonnen blazen op vrijdagmiddag 

 1001 andere zaken 

 

Wie hebben wij nodig?!!!! 

 16 veld coördinatoren (4 personen per dagdeel) 

 26 scheidsrechters op zaterdagochtend (minimaal) 

 20 scheidsrechters op zaterdagmiddag (minimaal) 

  10 scheidsrechters op zondagochtend en middag (minimaal) 

 1 EHBO’er voor zondag 

 8 penaltyspel coördinatoren ( 2 personen per dagdeel) 

 8 personen voorbereidingen vrijdagmiddag 

 8 personen voor schoonmaak kleedkamers 

 8 gastheren/vrouwen voor ontvangst ( 2 personen per dagdeel) 

 1.001 personen die gewoon tijdens toernooi hand en spandiensten verlenen. 

 1.200 enthousiaste jeugdvoetballers 

  

Aanmelden via rcztoernooi@rcz.nu 

 

Groet, Arnaud Neelen, Remco Smit, Denice Arendse en Peter Nauta 

mailto:rcztoernooi@rcz.nu
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Veteranenvoetbal bij RCZ 
12 mei 2017 

Freek Groot toernooi  
20 mei 2017 

Night of the Racers 
25 mei 2017 - 26 mei 2017 

2e Ella Arendse jeugdtoernooi  
27 mei 2017 - 28 mei 2017 

Spaans toernooi  
3 juni 2017 

Veteranenvoetbal bij RCZ 
16 juni 2017 

 

 
 
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 27 APRIL 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Jeffrey 
KANTINEDIENST ZATERDAG 29 APRIL 
08.00-12.30  : Gré 
08.15-10.30  : Ouder JO15-2 (Simone) + Ouder MO11-2 + Ouder JO9-2 (Tirza) 
10.30-13.00  : Ouder JO8-2(vader van Adam Chabouni)  
13.00-EINDE  : Mary & Sabrina 
14.00-16.30  : Ouder JO19-1 
16.00-18.30  : Speler RCZ 35+2 (Mischa Smit) 
 KANTINEDIENST ZONDAG  30 APRIL 

 GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

 

NB: Woensdag 26 April is de kantine gesloten 

 

 

https://www.rcz.nu/155/12-05-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/20-05-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/25-05-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/27-05-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/03-06-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/16-06-2017/activiteiten-kalender/
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Beste (ouders van) RCZ-leden, 

 

 
Even voorstellen voor wie mij niet kent: ik ben Robert Vermaat, de vader van Menno 

Vermaat die met veel plezier in de JO12-1 van RCZ voetbalt. Een sportieve uitdaging voor 

hem om dit te combineren met het wielrennen waar hij ook gek van is. 

Zelf zal ik op 1 juni een sportieve uitdaging aangaan. Om geld in te zamelen voor stichting 

Alpe D’Huzes/KWF zal ik als lid van team No Escape twee maal de beroemde ‘Nederlandse’ 

berg Alpe D’Huez hardlopend beklimmen. Tijdens één klim zal ik ongeveer 15 km met een 

gemiddeld stijgingspercentage van 8% moeten afleggen. Hiervoor ben ik keihard in training 

maar ik zet graag mijn goede conditie in om geld in te zamelen tegen kanker.  

Aanleiding voor mijn deelname is een collega die in augustus 2015 de diagnose darmkanker 

kreeg en na een jaar van operaties en chemokuren vorig jaar genezen werd verklaard. Zijn 

strijd is echter nog niet afgelopen. De kanker kwam terug en op dit moment is hij herstellende 

van een zware operatie.  

Omdat iedereen in zijn of haar omgeving wel zo’n geval als hierboven kent en het dus hoog 

tijd wordt dat er een middel tegen deze vreselijke ziekte wordt gevonden wil ik jullie vragen 

om mij te sponsoren. 

DONEER via mijn persoonlijke actiepagina: 

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/steun-deelnemer?ri=2594 

Alvast heel erg bedankt! 
 

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 35+ - Jong/Hercules 35+ 

 
Hedenmiddag eindelijk weer eens een thuiswedstrijd voor ons elftal. Al zag dat er niet naar uit ,daar 
J/H niet compleet was dit vanwege verkeerschaos op N 203 dit vanwege een enorme brand in het 
westelijk haven gebied in Amsterdam. De wedstrijd was amper bezig of het was al 1-0 ik wou dit 
inspreken op mijn telefoon en wat denkt u vergeten ,maar gelukkig wel een pen en Gertjan haalde 

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/steun-deelnemer?ri=2594
mailto:redactie@rcz.nu
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papier voor mij uit de bestuurskamer dus kon ik het een beetje opschrijven en vandaar een beknopt 
verslag(JE).Antonio gaf de pass op Peter en deze maakte 1-0 dit opgetekend uit de monden van 
Gertjan en Peter v/d Wardt. Even later een pass van Vabian op Antonio en deze maakte de 2-0.Nog 
geen twee minuten er na een misverstand tussen Ab en Arno maar gelukkig naast. Na weer een paar 
kansen gemist te hebben (Hakan) wist deze toch de 3-0 te laten aan tekenen na een pass van 
Antonio. En Peter maakte er voor rust nog 4-0 van wat ook de ruststand werd. Na rust ik was nog in 
de kantine aan het praten zag ik ineens dat de tweede helft al was begonnen en ook door het raam 
zag ik de 5-0 er ingaan ,dit door tikkie terug Jaap van de keeper van J/H en Antonio kon binnen 
tikken. De 6-0-was erg mooi Vabian speelde op zijn eigen de grensrechter wou voor buitenspel 
vlaggen ,maar hield gelukkig in want Vabian ging alleen door en scoorde beheerst de 6-0.Hierna 
kwamen er nog kansen voor Michel hoog over ,Michael(O) hoog over Jeroen ver naast maar 
doelpunten kwamen er niet meer Dank voor invaller grensrechter Frank daar onze vaste 
grensrechter de Heer J Laan familiedag had. 
Jongens Bedankt voor weer een fijne voetbalmiddag.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 
 
 
 
UEFA GirlsCup Maastricht 2017 – MO13-1 
 
In het Paasweekend van 2017 zijn de MO13-1 afgereisd naar Maastricht voor een internationaal Girls event dat 
het gehele weekend duurde. Onder begeleiding van de trainers en ouders werd er geslapen in een school in 
Maastricht. Nou ja, slapen die naam mag het niet hebben, keten was meer 
het woord. Vrijdag zijn er op diverse tijden ouders vertrokken richting het 
toernooi, om de zaterdag fris en fruitig aan het ontbijt te staan en om 9.00 
uur de eerste wedstrijd te spelen. Omdat het toernooi van zo een grote 
omvang is, is er een verdeling gemaakt tussen 2 verenigingen, namelijk VV 
Scharn en VV Keer. Deelnemende landen zijn: Zwitserland, Luxemburg, 
Italië, Denemarken, Zweden, Frankrijk, België, Duitsland en uiteraard 
Nederland. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen het Belgische Divas 
Eendracht te Aalst. De eerste zegen was binnen 1-2 winst! Helaas had deze 
dag de zon geen zin om te schijnen en bleef de miezerregen uit de lucht 
komen. De tweede wedstrijd op het programma stond ingepland tegen een 
van de organiserende clubs, namelijk VV Keer. Ook deze wedstrijd werd na het eindsignaal afgefloten met een 4-

0 overwinning. Wedstrijd 3 en tevens de laatste van deze dag 
was tegen het Franse FC Ploermel. Een zware pot die helaas 
onbeslist is gebleven met een 0-0 eindstand. Ook stond de 
Penalty Cup op het programma deze morgen. Dat was toch wel 
een zware opgave. Een pupillendoel gevuld met de keeper van 
het heren seniorenteam, dat was toch wel een beetje 
indrukwekkend en lastig om te scoren. Kirsten was de enige 
met een treffer en mocht hierdoor de volgende dag de eer van 
ons team verdedigen. Het voetbalprogramma voor de 2de dag 
werd bepaald door de uitslagen van de eerste dag. Zo was er 
een Champignons League en een Europa league. De nummers 

1 & 2 van de pool werden doorgezet naar de Champignons League en de overige teams werden ingedeeld in de 
Europa League. Door de 2 gewonnen wedstrijden en het gelijkspel zijn we eerste in de pool geworden en 
moesten we ons opmaken voor de strijd in de Champignons League.  
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Dag 2, na een nacht vol slaap (NOT!) moesten we weer vroeg ons bed uit om te gaan ontbijten. De zon had er 
vandaag iets meer zin in en over het algemeen bleef het droog. De eerste wedstrijd stond ingepland om 9.00 uur 
bij VV Scharn tegen het Duitse Viktoria Rath. Van de slapelozen nachten was niets te merken bij de groep jonge 
meiden en ook deze wedstrijd werd weer met een overwinning afgesloten, 0-3. Wedstrijd 2 van deze dag was 
tegen de Nederlandse club Sporting ’70 uit Utrecht. Dit team was een maatje te groot. We creëerden veel kansen, 
maar als je niet scoort…… Tja dan is de voetbalwet zo dat de tegenpartij wel scoort. Deze wedstrijd sloten we af 
met een 0-2 verlies. Na de nodige wiskundige berekeningen, moesten we de laatste poulewedstrijd spelen om de 
3de & 4de plaats. De meiden waren helemaal stuk van de getoonde 
inzet en de slapeloze nachten begonnen toch wel een beetje op te 
breken. Er moest gevoetbald worden tegen SV Langeberg uit 
Brunssum. Het meegereisde publiek had er een hard hoofd in en na 
een stroeve start keken de meiden tegen een 1-0 achterstand. Uit 
een onzichtbaar doosjes werd enorme doorzettingsvermogen 
gehaald en de achterstand werd omgezet naar een 1-3 overwinning. 
Vol trots, springend en juichend liepen de meiden van het veld met 
de wetenschap een 3de prijs te hebben behaald op een 
internationaal toernooi met een deelnemersveld van 20 teams uit 
vele delen van Europa!!  
 

Als slagroom op de taart 
moest er nog gestreden 
worden om de Penalty 
Cup. Dit werd 
uitgevochten op het 
hoofdveld van VV Scharn 
onder het toeziend oog 
van alle spelers in de 
categorieën MO13 t/m MO19. In het grote doel en met wederom een 
“echte” keeper was deze opgave net even te moeilijk. De suddendeath 
in de reeks werd helaas door een andere jongedame gewonnen. Hierbij 
mag gezegd worden dat Kirsten was ingedeeld bij de MO15, goed 
gedaan hoor!  

 
 
 

 
Meiden: de trainers, begeleiders en supporters zijn super trots op jullie. Wat een belevenis en wat een feestje 
hebben we er allemaal ervan gemaakt daar in Maastricht!  
 
 

 
 
Ook willen we via deze weg onze sponsoren (Thijssen Makelaardij, 
Dakterrastechniek en Faith Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf) bedanken voor 
de gevulde tas met tenues . De aanvulling in de vorm van uit-tenues die hierop is 
geweest speciaal voor het toernooi is helemaal geslaagd. Dank jullie wel!!!  

Krista Steding  
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3de prijs MO13-1 op het internationale GirlsCup toernooi te Maastricht!!!!! Deze werd overhandigd door 
MVV speler Nick Kuipers 

 
 

 
Toen we in Maastricht waren hebben we in een 
school geslapen dat was erg gezellig. Op zaterdag  
gingen we voetballen en hebben we best goed 
gedaan. Zondag hebben we de eerste wedstrijd 
gewonnen en in de halfe finale verloren. Dat was wel 
jammer. Maar toch zijn we 3de geworden. 
  
Groetjes Tara Steding 
  
 
Ik vond 2 dingen heel leuk: het slapen in de school en natuurlijk het voetballen. In de 
school slapen we samen in een lokaal en daar hebben we nieuwe vrienden gemaakt. 
Een team uit Almere. Op zondag kwamen zij bij onze wedstrijden kijken en wij hebben 
bij hun gekeken. We hebben maar 1 wedstrijd verloren en de derde prijs gewonnen. 
Ik hoop dat we volgend jaar weer gaan! 

 
Groeten 

Fleur van Duin  
 
 
 
 

 
RCZ Zo- Buiksloot Zo 

 
Hedenmiddag ontvingen wij Buiksloot uit Amsterdam het eens zo roemruchte Volewijkers .Na ongeveer tien 
minuten dacht de RCZ aanhang te kunnen juichen een pingel voor ons en een rode kaart voor B,Miquel achter de 
bal ,maar de 16 jarige b junior van B stopte de pingel een tweede kans voor Miquel maar die ging voor langs.En 
wat dan meestal gebeurt een uitval van B en deze wisten wel te scoren 0-1.Het enigste wat we toen deden was 
alles in die trechter gooien dan krijg je alleen maar scrimmage,s en met kunst en vliegwerk haalden B de 
rust.Twintig minuten voor tijd eindelijk eens een goed genomen corner op het hoofd van Dave en tegen diens 
kopstoot had de keeper van B geen verweer 1-1.Maar daar hadden we niet genoeg aan drie punten hadden we 
nodig en geen een.Dus bleef RCZ buiken op het doel van B kansen genoeg maar geen doelpunten,maar toch 
tien minuten voor tijd wist Dave weer het net te vinden 2-1.En het slot akkoord was voor Oda deze kapte zijn man 
uit op zestien en scoorde beheerst de 3-1.Jongens we zijn er nog niet uit de laatste drie wedstrijden hebben we 
minimaal nog vier punten nodig om de nacompetitie te ontlopen wij rekenen op jullie.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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