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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  

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

29 apr 8.45 RCZ JO9-2 Zaanlandia JO9-1 4 - 6 
 

29 apr 8.45 RCZ JO8-2 Sporting Krommenie JO8-5 12 - 0 
 

29 apr 9.00 Assendelft JO9-2 RCZ JO9-4 2 - 0 
 

29 apr 10.00 Blokkers De JO8-2 RCZ JO8-3 14 - 0 
 

29 apr 10.30 RCZ JO15-2 Sporting Krommenie JO15-3 3 - 4 
 

29 apr 10.30 RCZ MO11-2 RCZ MO11-1 0 - 2 
 

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

29 apr 10.30 HSV JO14-2 RCZ JO14-1 13 - 1 
 

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

29 apr 11.00 KFC Panters RCZ JO6/7 Mini Racers 6 - 16 
 

29 apr 12.00 RCZ 45+1 RKAVIC 45+1 3 - 2 
 

29 apr 12.00 RCZ JO19-1 ZCFC JO19-2 1 - 6 
 

29 apr 12.00 Sporting Krommenie JO13-2 RCZ JO13-1 1 - 1 
 

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

29 apr 13.30 Oosthuizen JO15-1 RCZ JO15-1 3 - 1 
 

29 apr 14.00 RCZ 2 Volendam (rkav) 7 3 - 5 
 

29 apr 14.00 RCZ 35+1 Bloemendaal 35+1 5 - 1 
 

29 apr 14.00 RCZ 35+2 TABA 35+1 3 - 1 
 

29 apr 14.30 TOB 1 RCZ 1 3 - 2 
 

30 apr 10.00 Zaandijk VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 3 - 0 
 

30 apr 11.00 Saenden 3 (zon) RCZ 5 (zon) 9 - 0 
 

30 apr 11.30 SDOB 2 (zon) RCZ 3 (zon) 8 - 0 
 

30 apr 12.00 Zaandijk 4 (zon) RCZ 4 (zon) 0 - 3 
 

30 apr 14.00 IVV 1 (zon) RCZ 1 (zon) 3 - 2 
 

30 apr 14.00 Kadoelen sv 2 (zon) RCZ 2 (zon) 3 - 1  
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Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type  

3 mei 19.00 RCZ JO12-1 OFC JO12-1 co 
 

6 mei 8.45 RCZ JO13-3 Zaanlandia JO13-5 co 
 

6 mei 8.45 RCZ JO11-1 Volendam (rkav) JO11-3 co 
 

6 mei 8.45 RCZ JO9-3 Assendelft JO9-2 co 
 

6 mei 8.45 RCZ JO9-4 IVV JO9-4 co 
 

6 mei 8.45 RCZ JO8-3 Always Forward JO8-4 co 
 

6 mei 10.30 RCZ JO17-1 ZCFC JO17-1 co 
 

6 mei 10.30 RCZ JO15-1 SDOB JO15-1 co 
 

6 mei 10.30 RCZ MO13-1 KFC MO13-1 co 
 

6 mei 10.30 RCZ MO11-1 Purmerend MO11-2 co 
 

6 mei 12.00 RCZ JO10-3 Wherevogels De JO10-4 co 
 

6 mei 12.00 RCZ JO9-1 DSOV JO9-1 co 
 

6 mei 14.30 RCZ 1 Vlug en Vaardig 1 co 
 

7 mei 11.00 RCZ 2 (zon) Arsenal ASV 5 (zon) co 
 

7 mei 14.00 RCZ 1 (zon) Germaan/De Eland asv 1 (zon) co 
 

7 mei 14.00 RCZ 5 (zon) SDOB 5 (zon) co 
 

7 mei 14.00 RCZ VR1 (zon) Oosthuizen VR1 (zon) co 
 

8 mei 18.00 RCZ JO8-3 Wieringermeer JO8-1 co 
 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

3 mei 18.30 KFC MO13-2 RCZ MO13-1 co 
  

6 mei 8.45 ZOB JO13-4 RCZ JO13-2 co 
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Datum Tijd Thuis Uit type Info  

6 mei 8.45 Koedijk JO8-3 RCZ JO8-2 co 
  

6 mei 9.00 IVV JO9-1 RCZ JO9-2 co 
  

6 mei 9.00 Monnickendam MO11-1 RCZ MO11-2 co 
  

6 mei 10.00 SVA JO10-1 RCZ JO10-1 co 
  

6 mei 10.15 Zaanlandia JO14-2 RCZ JO14-1 co 
  

6 mei 10.30 EVC JO12-1 RCZ JO12-1 co 
  

6 mei 10.30 OFC JO11-2 RCZ JO11-2 co 
  

6 mei 10.30 Zaandijk JO10-2 RCZ JO10-2 co 
  

6 mei 11.00 Saenden JO11-2 RCZ JO11-3 co 
  

6 mei 11.30 TOG JO19-1 RCZ JO19-1 co 
  

6 mei 12.00 Hercules Dragons RCZ JO6/7 Mini Racers vr 
  

6 mei 12.30 ST SSV/Sporting S JO15-2 RCZ JO15-2 co 
  

6 mei 14.00 IVV 45+1 RCZ 45+1 co 
  

6 mei 14.30 AGB 35+3 RCZ 35+1 co 
  

6 mei 14.30 Volendam (rkav) 6 RCZ 2 co 
  

6 mei 14.30 Wartburgia 35+1 RCZ 35+2 co 
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Night of the Racers 2017 
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 

Voor alle spelers van JO-8, JO-9,JO-10,JO-11,MO-11, 
JO-12,JO13,MO-13 

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei is het dan eindelijk zover!! 
 2 superleuke dagen bij RCZ speciaal voor jou met allerlei leuke activiteiten. 
 
We beginnen op donderdagmiddag om 13.00 uur en het programma eindigt  op vrijdagochtend om 11.00 uur. 
Uiteraard zijn de trainers/leiders ook aanwezig zodat er voor de kinderen bekende gezichten aanwezig zijn.  
 
Geef je snel op want dit is een evenement wat je niet mag missen!! We hopen dat alle jeugdleden van de genoemde 
teams aanwezig zijn zodat we er samen één groot feest van kunnen maken!  
 
The Night of the Racers!!!  
 
Wat gaan we doen??? 
Donderdagmiddag 25 mei 
13.00 uur Ontvangst alle deelnemers, indelen slaapplaatsen en een superleuk middag & 

avondprogramma. 
 

Vrijdag 26 mei  
08.00 uur  Opstaan, aankleden en ontbijt 
09.00 – 11.00 uurOvervol programma met uiteraard voetballen en heel veel leuke activiteiten. 
11.00 uur  Einde programma 
 
Overnachting 
Dit evenement heet de “Night of the Racers” omdat we allemaal kunnen blijven slapen bij RCZ.  
De deelnemers slapen in de trainingsloods en  kleedkamers.  
Als je niet wilt blijven slapen dan kun je natuurlijk wel inschrijven. Geef dit bij je inschrijving dan wel even aan  
Je komt dan op donderdag om 13.00 uur en wordt ’s avonds weer opgehaald door je ouders; tijd in overleg met 
de organisatie. Vrijdagochtend om 08.00 uur ben je dan weer bij RCZ zodat je aan de rest van het programma 
kan meedoen. 
 
Wat heb je allemaal nodig, wat neem je allemaal mee?  
• trainingspak 
• voetbaltenue 
• voetbalschoenen 
• Luchtbed  
• slaapzak of dekbed en kussen 
• handdoek(en) en toiletspullen 
• schone  en (warme) kleding en schoenen 
Neem geen dure spullen mee. Geld heb je ook niet nodig je kunt in de kantine niets kopen. 
Eten en drinken 
Uiteraard verzorgen we het ontbijt, de lunch, avondeten en alle tussendoortjes en drinken. Je hoeft dus zelf niets 
mee te nemen. 
Begeleiding 
Tijdens het evenement is er voldoende – voor jou bekende - begeleiding aanwezig zodat alles in goede banen zal 
worden geleid. 
Kosten 
De eigen bijdrage voor dit evenement is slechts € 7,50 per persoon. 
Betalen bij inschrijving of bij aanmelden op donderdagmiddag 2 5 mei 
Vragen/informatie? 
Heb je nog vragen neem dan contact op met Gea van de Stadt 
 telefonisch op telefoonnummer 06 37149612 op of per mail   
jeugdevenementen@rcz.nu 
Inschrijven tot  uiterlijk 21 mei ! 
Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor dit geweldige evenement.  
Stuur hiervoor een email naar jeugdevenementen@rcz.nu  met daarin de volgende gegevens : 

- Naam 
- Team waar je in speelt 
- Telefoonnummers van je ouders  
- Blijf je wel of niet slapen 
- Eventuele bijzonderheden die we moeten weten zoals medicijngebruik of dat je niet alles mag eten. 
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LET OP! 
 
 

Training op donderdag 4 mei? 

 
Neem hiervoor contact op met je eigen trainer/coach 

 
 
 
 
 

 
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 4 Mei 
IVM de NATIONALE DODENHERDENKING IS DE KANTINE GESLOTEN 

KANTINEDIENST ZATERDAG 6 MEI 
08.00-13.00  : Mary & Kayleigh 
08.15-10.30  : Ouder MO11-1 + Ouder MO13-1 (Kim Schat) 

09.30-12.00  : Ouder JO9-1( 
10.30-13.00  : OuderJO8-3 (Renka) + Ouder JO9-3 (Brenda Huis) 
12.00-14.30  : Ouder JO17-1 

13.00-Einde  : vaste medewerker 
14.00-16.30  : Ouder JO19-1 
16.30-Einde  : Speler RCZ 1 (Jordy de Jong) 

KANTINEDIENST ZONDAG  7 MEI 

10.00-Einde  : Gré 
10.00-13.00  : Rita 

13.00-Einde  : Speler RCZ 2 
14.30-Einde  : vaste medewerker + vaste medewerker 

15.45-17.30  : Ada (+rust 1e) 
16.00-18.30  : 2 Spelers  RCZ 1 + Speelster RCZ Dames 
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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 

 

 
 
 

 
 

100 % Fun- Spelletjesochtend 
Donderdag 25 mei-10.00 – 12.30 uur 

Voor : Dwergen & Mini Racers 
 

Donderdag 25 mei vanaf 10.00 uur gaan we het  

voetbalseizoen bij RCZ afsluiten voor de spelers van de RCZ 
Dwergen en de Mini Racers. 

 
We gaan met kleine groepjes kinderen allerlei leuke sport- en 

spelactiviteiten doen. 

Na afloop van de spelactiviteiten gaan we met z’n allen nog wat eten zodat iedereen met een gevulde 
maag lekker en tevreden naar huis kan. 
 

Om alles goed te kunnen voorbereiden willen we vooraf weten wie er komt.  
Geef je snel op want dit is een RCZ evenement wat je niet mag missen!! We hopen dat alle dwergen en 
spelers van de Mini Racers  aanwezig zijn zodat we er samen één groot feest van kunnen maken en zo 

dit seizoen samen leuk kunnen afsluiten!  
 
Vragen of meer informatie?? 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Gea   
 
jeugdevenementen@rcz.nu of 06 37149612 

 
Kosten 
We vragen een eigen bijdrage van 3 euro per deelnemer. Te betalen op Donderdag 25 mei 

 
Inschrijven tot uiterlijk 21 mei!!! 
Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor dit geweldige evenement per e-mail  

   
jeugdevenementen@rcz.nu 
Stuur een email met daarin je naam en team en vermeld dat je graag meedoet aan dit superleuke 

evenement. Mochten er bijzonderheden zijn zoals bijvoorbeeld: iets niet mogen eten geef dit dan ook 
aan in de mail. 

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/


De Racer – nummer 34 seizoen 2016/2017 02-05-2017 

Website: www.rcz.nu 

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+ - Bloemendaal 35+ 
 
Hedenmiddag ontvingen wij Bloemendaal uit de gelijknamige plaats waar wij uit met 4- 0 van hadden gewonnen, 
wat zal het vandaag worden .Om vijf minuten over twee liet scheidsrechter De Heer K.Dallinga aftrappen en de 
eerste de beste aanval via links na een doorloop bal van Michael(O) op Peter deze gaf indirect voor  en 
Hakan was er als de kippen bij om binnen te tikken 1-0.En daar bleef het niet bij want al in de derde minuut was 
het weer raak maar nu over rechts ,nu de andere Michael(J) gaf een pas op Antonio en weer Hakan die voor de 
2-0 tekende .Na wat enkele kansen gemist te hebben was het na twintig minuten spelen weer raak ,maar nu deed 
Hakan het zelf ,hij omspeelde drie man en schoot vanaf de zestien keihard in de kruising 3 -0 een onvervalste 
hattrick van Hakan. Vijf minuten later dacht Michael(O) wat Hakan kan, kan ik ook en begon ook aan een solo en 
schoof beheerst de 4-0 binnen en drie minuten voor rust tekende Antonio voor de 5-0 na een voorzet van Peter 
knikte hij binnen even later floot de scheidsrechter voor de rust en U zult misschien denken En Bloemendaal zij 
waren hooguit twee keer over de middenlijn geweest en Arno had alleen twee terug speelballen gehad. Na rust 
had net zo goed op papier af kunnen doen zo slecht als onze mannen met de kansen omging het enigste 
wapenfeit was dat Bloemendaal toch in onze doelm ond verscheen en Andre tegen zijn man aanliep en deze 
zieltogend naar de grond ging en Klaas op zijn fluitje blies en een pingel gaf aan Bloemendaal en ze deze kans 
dan ook niet onbenut lieten en beheerst scoorde zodat zij toch de eer hadden gered.  
Jongens weer Bedankt voor een fijne voetbalmiddag.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 
 
 
IVVO zo - RCZ zo 
 
Hedenmiddag gingen wij op bezoek bij IVV in Landsmeer zij stonden op de derde plaats en konden Periode 
Kampioen worden wat zouden onze jongens doen na de overwinning op Buiksloot. Nou het zag er niet goed uit 
Marco blesseerde zich in de warming up ,maar kon toch aan de wedstrijd beginnen met 1 wissel als speler en 
Jeffrey als reserve keeper had Marco het ook moeilijk .Maar wonderwel onze jongens werkte keihard voor een 
goed resultaat ,al in de eerste minuut een prachtige save van Marthijn en dat gaf de burger al moed ,maar toch 
door twee misverstanden achterin kwamen we 2-0 achter dus dachten onze supporters dat wordt een dikke 
nederlaag, maar nee RCZ kromden hun ruggen en gingen vervend in de aanval en bleek dat IVV wel kwetsbaar 
was achterin maar tot doelpunten kwam het niet en tussendoor knalde IVV nog een keer op de paal twee minuten 
voor rust werd Terry in de diepte aan gespeeld gaf op het juiste moment voor en Marco knikte  binnen 2-1 even 
later floot de scheidsrechter de Heer Poot voor de rust. Na rust gingen we onverdroten voort maar een vrije trap 
zou ons de das om doen ,Marthijn riep los  maar hun spits was effectiever en tikte de 3-1 binnen jammer. Maar 
weer kwamen we dichterbij door een pingel benut door Bennie  3-2.En IVV moest steeds meer terug en de 3-3 
viel ook vier minuten voor tijd scheidsrechter wees al naar de midden ,en zag toen de grensrechter staan en na 
overleg met hem werd het doelpunt afgekeurd ,als je als scheidsrechter naar het midden wijst geef je aan dat 
je er beter voor staat als de grensrechter en dan moet je ,je niet laten ompraten door een club grensrechter want 
nu pakte deze man een punt van ons af en bezorgde zijn club de drie punten ,dus in mijn optiek een gestolen 
overwinning voor IVV en de grensrechter was na afloop heel snel naar de kleedkamer gelopen met een dikke 
glimlach op zijn gezicht en dat zegt genoeg ,jongens zoals jullie gisteren speelden zie het zondag ,zonni g voor 
ons in.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

mailto:redactie@rcz.nu
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