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secretaris@rcz.nu  
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Klaas Dallinga tel.  06–46168265 
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Jeugdcoördinatoren 
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Jordy de Jong tel. 06-12154539 
jeugdcoordinator@rcz.nu 
 
Coördinator JO12-JO13 
John van Dongen tel. 06-12109747 
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Coördinator stageplaatsen 
Gert Nieborg tel. 06-46744872 
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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 
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Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

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

3 mei 19.00 RCZ JO12-1 OFC JO12-1 9 - 1 
 

6 mei 8.45 RCZ JO13-3 Zaanlandia JO13-5 0 - 7 
 

6 mei 8.45 ZOB JO13-4 RCZ JO13-2 1 - 3 
 

6 mei 8.45 RCZ JO11-1 Volendam (rkav) JO11-3 0 - 6 
 

6 mei 8.45 RCZ JO9-3 Assendelft JO9-2 4 - 2 
 

6 mei 8.45 RCZ JO9-4 IVV JO9-4 3 - 7 
 

6 mei 8.45 Koedijk JO8-3 RCZ JO8-2 0 - 8 
 

6 mei 8.45 RCZ JO8-3 Always Forward JO8-4 0 - 3 
 

6 mei 9.00 IVV JO9-1 RCZ JO9-2 3 - 4 
 

6 mei 9.00 Monnickendam MO11-1 RCZ MO11-2 0 - 5 
 

6 mei 10.00 SVA JO10-1 RCZ JO10-1 3 - 2 
 

6 mei 10.15 Zaanlandia JO14-2 RCZ JO14-1 5 - 1 
 

6 mei 10.30 RCZ JO17-1 ZCFC JO17-1 3 - 0 
 

6 mei 10.30 RCZ MO13-1 KFC MO13-1 3 - 0 
 

6 mei 10.30 RCZ JO15-1 SDOB JO15-1 6 - 2 
 

6 mei 10.30 EVC JO12-1 RCZ JO12-1 0 - 19 
 

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

6 mei 10.30 OFC JO11-2 RCZ JO11-2 1 - 2 
 

6 mei 10.30 Zaandijk JO10-2 RCZ JO10-2 3 - 3 
 

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

6 mei 11.30 TOG JO19-1 RCZ JO19-1 5 - 0 
 

6 mei 12.00 RCZ JO9-1 DSOV JO9-1 2 - 0 
 

6 mei 12.00 RCZ JO10-3 Wherevogels De JO10-4 1 - 4 
 

6 mei 12.00 Hercules Dragons RCZ JO6/7 Mini Racers 6 - 8 
 

6 mei 12.30 ST SSV/Sporting S JO15-2 RCZ JO15-2 4 - 1 
 

6 mei 14.00 IVV 45+1 RCZ 45+1 3 - 3 
 

6 mei 14.30 RCZ 1 Vlug en Vaardig 1 2 - 1 
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

6 mei 14.30 Volendam (rkav) 6 RCZ 2 3 - 0 
 

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

6 mei 14.30 Wartburgia 35+1 RCZ 35+2 5 - 3 
 

7 mei 11.00 RCZ 2 (zon) Arsenal ASV 5 (zon) 0 - 2 
 

7 mei 14.00 RCZ 1 (zon) Germaan/De Eland asv 1 (zon) 2 - 2 
 

7 mei 14.00 RCZ 5 (zon) SDOB 5 (zon) 7 - 0 
 

7 mei 14.00 RCZ VR1 (zon) Oosthuizen VR1 (zon) 0 - 5 
 

 

 
 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

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

10 mei 19.00 RCZ JO12-1 Wherevogels De JO12-2 co 
  

13 mei 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers Monnickendam Groenwitte welpen vr 
  

13 mei 8.45 RCZ JO15-2 KSV JO15-4 co 
  

13 mei 8.45 RCZ JO9-2 Hercules Zaandam sc JO9-1 co 
  

13 mei 10.30 RCZ JO13-1 EVC JO13-1 co 
  

13 mei 10.30 RCZ JO11-2 Fortuna Wormerv. JO11-3 co 
  

13 mei 10.30 RCZ MO11-1 Kadoelen sv MO11-3 co 
  

13 mei 12.00 RCZ JO19-1 Wherevogels De JO19-1 co 
  

13 mei 14.00 RCZ 35+1 Zandvoort 35+2 co 
  

13 mei 14.00 RCZ 35+2 Badhoevedorp 35+2 co   
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Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type  

13 mei 8.30 Westzaan JO9-2 RCZ JO9-4 co 
 

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

13 mei 9.00 KSV JO8-3 RCZ JO8-2 co 
 

13 mei 9.30 Rijp (de) JO9-3 RCZ JO9-3 co 
 

13 mei 10.00 Purmerend MO11-2 RCZ MO11-2 co 
 

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

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

13 mei 11.15 Zaanlandia JO11-4 RCZ JO11-3 co 
 

13 mei 11.15 KFC MO13-1 RCZ MO13-1 co 
 

13 mei 12.00 Volendam (rkav) JO11-5 RCZ JO11-1 co 
 

13 mei 14.00 Volendam (rkav) JO15-3 RCZ JO15-1 co 
 

13 mei 14.30 Westzaan 1 RCZ 1 co 
 

14 mei 12.00 Volendam (rkav) 8 (zon) RCZ 4 (zon) co 
 

14 mei 14.00 Swift 1 (zon) RCZ 1 (zon) co  

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

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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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 :    
17.45 - 20.00 Gré 

KANTINEDIENST DONDERDAG 11 MEI 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Ruud 

KANTINEDIENST  ZATERDAG 13 MEI 
08.00-12.30  : Gré  

08.15-10.30  : Ouder JO11-2 (Hannie op den Velde) + Ouder MO11-1 
10.30-13.00  : Ouder JO9-2 (Volkert Schmeemann) 
12.00-14.30  : Ouder JO13-1(ouder van Nikaj) 
13.00-EINDE  : Kiona + vaste medewerker 
16.00-18.30  : Speler RCZ 35+2 (Prior) 
   

KANTINEDIENST  ZONDAG  14 MEI 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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VRIJWILLIGERS ELLA ARENDSE TOERNOOI! 
Waarom???? 

     101 teams ingeschreven en verwerkt in toernooischema 

 1.200 jeugdspelers 

 2.500 toeschouwers 

    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 

   150 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 

mailto:rcztoernooi@rcz.nu
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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. 

 
 

                 Koedijk JO8-3 - RCZ JO8-2 (Kampioenswedstrijd) 
Toch wel enigszins gespannen 
vertrokken we in de vroege 
zaterdagochtend naar Koedijk. Het 
hele seizoen is prima verlopen, we 
gaan nog steeds ongeslagen aan kop 
en vandaag zou slechts 1 punt 
voldoende zijn om het kampioenschap 
te behalen. Maar toch, het moest nog 
wel even gebeuren. Koedijk, de 
nummer 4 van de competitie, had de 
week ervoor wel verrassend met 9-1 
gewonnen van HSV, de nummer 3 van 
de competitie.  En omdat je weet dat 
alle voorbereidingen voor het feestje 
reeds getroffen zijn staat de druk erop. 
Bij de mannen merkten we daar 
gelukkig weinig van. We hebben lekker 
ingespeeld met elkaar, er werden 

teamfoto's gemaakt en iedereen had er zin in. Het fluitsignaal kwam dan ook als een verlossing, eindelijk 
voetballen!  
 
Gelukkig liet ons team zien dat we niet voor niets koploper zijn. De score werd al heel snel geopend en de 
jongens werkten prima samen. Het hele spel speelde zich eigenlijk volledig af op de helft van Koedijk. Als er al 
gevaar was richting ons doel dan konden we terugvallen op de solide verdediging die vandaag sterker dan ooit 
leek.  Dit ging onze dag worden, zo veel was wel duidelijk. Met een mooie 3-0 voorsprong gingen we de rust 
in.  Limonade time en een pep talk van de coaches, de sfeer zat er goed in. De tweede helft verliep nog beter dan 
de eerste en toen de scheidsrechter affloot stond het 8-0!!!!  
GEWELDIG, WE ZIJN KAMPIOEN!!!! Wie dat in december gezegd zou hebben was voor gek verklaard.  
 
De penalty's waren een formaliteit. Iedereen wilde richting RCZ, richting de huldiging. Op  Queen's "we are the 
champions"  gingen we de kantine in waar de tafel mooi voor ons gedekt stond.  Alle RCZ'ers kregen een 
medaille uitgereikt en Jan had een leuke speech voorbereid. Met kinderchampagne en patat was het feest 
compleet!  Daarna een leuke afsluiter met alle kinderen in Darteldome. Een superdag!  
 
Namens alle ouders wil ik RCZ bedanken voor de ontvangst en huldiging in de kantine. Heel erg leuk gedaan en 
fantastisch om mee te maken!  Daarnaast wil ik de trainers Harm, Vabian en Nick bedanken voor het feit dat ze 
elke week tijd vrijmaken om onze jongens te leren voetballen en zorgen voor een leerzame en gezellige training. 
Tenslotte wil ik de ouders bedanken die ervoor zorgen dat alle kinderen iedere week op de training en bij de 
wedstrijden aanwezig zijn. De trainingsopkomst bij ons team is vrijwel 100% en daar ben ik trots op! We hebben 
nog een paar leuke wedstrijden en toernooien voor de boeg dit seizoen en natuurlijk "the night of the racers".  
Tot volgende week allemaal.  
 
Michiel Honig.  
 
 

 

Staand vlnr: Thijs Honig, Ryan Hoogma, Milan van der Horst, Jayden 
Attiogbe. Gehurkt vlnr, Michiel Honig (trainer / coach) Maurits Lurvink, Yasin 
Karakulah, Michael Antunes, Adam Chabouni, Vabian Braan (trainer) Inzet: 

Güven Gokalp 

mailto:redactie@rcz.nu
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                 RCZ Jo9-1 – dsov (Kampioenswedstrijd) 
Zaterdag 6 mei...... de spannendste wedstrijd van het seizoen, er moest vandaag flink gewonnen worden van de 
koploper. Hoeveel precies was onduidelijk, maar 3-0 was de stand die het moest worden en dan waren de 
jongens kampioen. De vorige wedstrijd tegen hun was 3-3. 
Om 12:00 uur begon de wedstrijd en om 11:30 verzamelen.  
De jongens waren er klaar voor, en hadden er zin in. De ouders daarin tegen waren licht gespannen.. 
Amper 5 minuten gespeeld en Micha schoot van afstand de 1-0 in het net, dat was een goed begin.. Maar ook de 
tegenstander moest scoren  en  ook hun schoten op doel joaquim hield de bal tegen. 
 Kans van River werd gestopt door de keeper. Rcz heeft veel kansen, maar de bal wilt er niet in.  
Uitbraak van DSOV gelukkig net naast, pfff wat een spanning langs de kant.Weer een kans van River net naast 
en we krijgen een corner. Yassine neemt hem, weer net naast.Djenero maakte een goede slijding en voorkomt 
een kans. Tegenstander weer aan de beurt Jazzy blokt de bal goed.  Mooie voorzet van Micha op Yassine maar 
helaas zat de keeper er tussen. Justin had nog een grote kans, maar hij wou er gewoon niet in. 
Rust... er moet in de 2e helft echt nog 2x gescoord worden.Kans voor River weer zat de tegenstander er tussen 
corner. Micha neemt en Yassine scoort... wat een blijdschap (vooral langs de kant)  
Er kwamen zoveel kansen voor zowel ons als voor dsov.Maar beide partijen hadden een goede keeper op doel 
die de ballen uit het doel hielden. 
Uiteindelijk zit de wedstrijd erop, en nu.... 
KAMPIOEN. Uiteindelijk was 2-0 dus voldoende. Wat een ontlading 
onze jongen, onze bikkels zijn weer kampioen! Ook voor se winterstop was dit top team kampioen. 
NOAH,BACHIAN,JAZZY,YASSINE,JUSTIN,JOAQUIM,DJENERO,RIVER en MICHA 
Wijn zijn super trots op jullie, echte kampioenen zijn jullie stuk voor stuk 
JIM dank je wel voor het trainen en het coachen van dit top seizoen 

 
RCZ ZO- De Germaan/ Eland 
Hedenmiddag ontvingen wij G/E uit Amsterdam onder een talrijk publiek om onze jongens aan te moedigen voor 
de broodnodige drie punten .En al na vijf minuten was het raak Marvin knalde van voor de middenlijn op het doel 
van G/E waar de bal ineens snel daalde en over de keeper heen in het doel belande 1-0.Dit was natuurlijk een 
lekkere opsteker na een paar gemiste kansen wist Mousa na twintig minuten de 2-0 te scoren na nog een paar 
gemiste kansen om de score uit bouwen bleven onbenut ,wat jammer was  ,want dan had je definitief afstand 
genomen van G/E ,I.P.D.V. gingen we terug lopen en dat is nooit goed en jawel twee minuten voor de rust 
maakten zij  door een verdedigingsfout de aansluitingstreffer 2-1.Na rust bleven wij teveel op onze eigen helft 
spelen wat nooit goed is natuurlijk en waar ik voor vreesde gebeurde een kwartier voor tijd en alweer een 
verdedigingsfout kwam G/E op 2-2.Jongens nog 1 FINALE pak die strohalm om nacompetitie te ontlopen ,denk 
aan jullie trouwe supporters. 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 
RCZ JO11-1 – Volendam JO11-5 (22 april) en RCZ JO11-1 – Volendam JO11-3 (6 mei) 
De afgelopen weken stonden de wedstrijden tegen Volendam op het programma. En ook aanstaande zaterdag 
wordt er weer tegen Volendam gespeeld. Dat heb je als er twee Volendamse teams in je competitie zitten. De 
JO11-1 en ook de fans langs de lijn, zijn het Volendamse dialect ondertussen al aardig machtig. Zo gaan de 
mannen van RCZ ook geregeld naar “veuren” en bij een goede actie worden ze vanaf de lijn gecomplimenteerd 
met een welgemeend “jeust!”. Het kan niet anders dan dat we Jordy aanstaande zaterdag “Wie doe je dekken?” 
horen vragen aan z’n spelers. 
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Maar goed, uit het feit dat de JO11-1 tegen Volendam JO11-5(!) speelt, blijkt wel dat er in de Volendamse 
voetbalvijver heel wat talent rondzwemt. Dat kan ook eigenlijk niet anders in een vissersdorp natuurlijk. Het wordt 
trouwens wel tijd dat de mannen van de JO11-1 eens aan de groeihormonen gaan, want wat een bonkige noeste 
kerels zijn die Volendamse jongens. Met van die blonde blozende koppen, komt vast van de frisse 
IJsselmeerwind. 
De mannen(tjes) van de JO11-1 springen nou niet bepaald in het oog door hun lengte. Eigenlijk meer door het 
gebrek daaraan. Gelukkig is daar Fons die het gemiddelde flink omhoog haalt, hij torent altijd boven alles uit en 
houdt zo het overzicht. Deze zomer krijgt het hele team (oké Fons dan niet) één opdracht mee tijdens de stop: 
groeien! Dus: hup die zon in (wel goed smeren), aan de groente en fruit (mag ook in smoothies) en af en toe een 
scheutje Pokon door je sappie. Dan moet het goed komen in september. 
 
De wedstrijd dan. De Racers zijn deze tweede helft van de competitie wat zwaar ingedeeld. Misschien zelfs iets 
te zwaar. Er zijn heus wel wat punten behaald, maar vaak genoeg wordt er moedig gestreden op het veld, maar 
komen ze net wat tekort. Zo ook afgelopen 22 april tegen Volendam JO11-5. Het positieve was dat het een waar 
doelpuntenfestijn was, maar liefst 13 doelpunten werden er gescoord. Wat wil een toeschouwer nog meer? 
Helaas waren de meeste doelpunten voor Volendam en ging de winst mee naar het palingdorp (zou dat het 
geheim zijn, een palinkie voor de wedstrijd?). 
Het werd maar liefst 5-8! Ik blijf het lovenswaardig vinden dat de JO11-1 ook bij een achterstand blijft jagen op dat 
doelpunt en de koppies op blijven. Bij een 0-3 achterstand geeft Joris een diepe bal op Kerim en ja, die weet daar 
natuurlijk wel raad mee en scoort, 1-3. Het wordt 1-4 en 1-5, er volgen ook wat kansjes voor RCZ via Fons en 
Kick. Tobias voorkomt de 1-6. Dan geeft Kick een mooie pass langs de zijlijn op Max, die trekt naar binnen en 
geeft af op Kerim: 2-5. 
Volendam komt op 2-6. Maar Joris zorgt na wat heen en weer gekaats voor het “Veulendamse” doel voor 3-6. Als 
het 3-7 en 3-8 wordt, lijkt RCZ toch wat moedeloos te worden. En wie zou dat niet hebben? Je loopt vreselijk je 
best te doen op het voetbalveld en toch is het niet voldoende, logisch dat dat niet erg motiverend werkt. Kerim 
scoort toch de 4-8 en tegen het einde van de wedstrijd krijgt Joris, die de bal van Max krijgt en vrij voor het doel 
staat, de bal lekker op z’n slof en jaagt ‘m achter de keeper. Eindstand 5-8 en het laatste doelpunt van de 
wedstrijd is lekker voor RCZ. 
 
Dan de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen de JO11-3 van Volendam. Dat team staat overtuigend boven aan 
in de competitie, dus het zou een zware dobber worden. RCZ begint de wedstrijd lekker fel, meteen in de aanval 
wat resulteert in een hoekschop van Boyd, die maar net over wordt gekopt door Kick. Even later dezelfde situatie, 
maar dit keer kopt Joris over. 
Helaas scoort Volendam het eerste doelpunt, het is een mooie treffer: hard en hoog het doel in, 0-1. De Racers 
gaan op jacht naar hun doelpunt, Kick heeft een schot uit de draai op doel, maar de standvastige keeper van 
Volendam kan er bij. Niet veel later scoort Volendam doelpunt nummer twee. Hoe meer de wedstrijd vordert, blijkt 
dat de tegenstander gewoon net effe beter is. Volendam dringt aan, is fel en zit telkens met een voetje tussen een 
aanval van RCZ. 
 
Vlak voor rust lijkt er een anschlusstor in de lucht te hangen voor RCZ, als een vrije trap van Jasper zomaar bijna 
het Volendamse doel in zeilt. En als uit een hoekschop van Max, Fons uiteindelijk op de lat kopt. Na de hervatting 
scoort Volendam al snel de 0-3 en de 0-4. Waarbij gezegd moet worden dat het vierde doelpunt, een pracht van 
doelpunt was. Een harde uithaal van afstand, heel mooi. 
 
Natuurlijk probeert RCZ het wel, maar ze komen er niet doorheen. Het lijkt wel of er één oranje shirt meer in het 
veld staat. Jasper is als vanouds weer de pitbull van het team en stort zich als laatste man zonder vrees op die 
bonken uit Volendam. Uiteindelijk lijken de Racers wat murw geslagen. Het wordt nog 0-5 en 0-6. In de dying 
seconds van de wedstrijd, kopt Kerim een vrije trap van Jasper maar nipt over, maar ook deze wedstrijd wordt 
verloren. 
De vechtlust leek verdwenen de laatste tien minuten van de wedstrijd. Maar ja, wat wil je? Je traint als team twee 
keer in de week, serieus, hard en fanatiek. Je bent zaterdagochtend gebrand om die wedstrijden te winnen. Je 
zet je voor 100% in, doet vreselijk je best en toch wil het maar niet lukken. Dan vind ik het niet gek dat je er tegen 
het einde van de wedstrijd moedeloos van wordt. 
 
Daarom een oproep aan alle fans langs de lijn: laten we onze mannen er de laatste twee wedstrijden doorheen 
slepen. Laten we als een twaalfde man (achtste in dit geval) achter ons team gaan staan. Laten we onze goed 
bedoelde adviezen aan de spelers tijdens de wedstrijd achterwege houden en ze positief steunen. Laten wij als 
twaalfde man er wél de moed in houden, als we zien dat het team de moed dreigt te verliezen.  
Ik denk dat dat de voornaamste taak is van fans langs de zijlijn: je team aanmoedigen. Niet constateren wat fout 
gaat en dat communiceren. De mannen weten zelf dondersgoed wat er fout gaat en anders zijn daar Jordy en 
Oda die ze dat heel goed kunnen vertellen. Op momenten dat het even niet gaat, is het aan het legioen langs de 
lijn om ze onvoorwaardelijk te steunen. Op een positieve manier. Want het zijn wel kinderen, die allemaal hun 
best doen, allemaal lekker willen voetballen en ook allemaal willen winnen. 
 
Nog twee wedstrijden: go JO11-1!  
 
Uw razende reporter 
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