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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 Meisjes 
Krista van der Wardt 
Coordinator-meisjes@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 

10 mei 19.00 RCZ JO12-1 Wherevogels De JO12-2 3 - 1 

13 mei 8.30 Westzaan JO9-2 RCZ JO9-4 3 - 5 

13 mei 8.45 Zaanlandia JO13-6 RCZ JO13-3 0 - 4 

13 mei 8.45 RCZ JO9-2 Hercules Zaandam sc JO9-1 1 - 7 

13 mei 8.45 RCZ JO15-2 KSV JO15-4 5 - 1 

13 mei 8.45 RCZ JO6/7 Mini Racers Monnickendam Groenwitte welpen 10 - 11 

13 mei 9.00 KSV JO8-3 RCZ JO8-2 2 - 7 

13 mei 9.30 Rijp (de) JO9-3 RCZ JO9-3 2 - 8 

13 mei 10.00 Purmerend MO11-2 RCZ MO11-2 6 - 1 

13 mei 10.15 Zaanlandia JO14-2 RCZ JO14-1 4 - 3 

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

13 mei 10.30 RCZ MO11-1 Kadoelen sv MO11-3 6 - 0 

13 mei 10.30 EVC JO12-1 RCZ JO12-1 0 - 9 

13 mei 10.30 RCZ JO11-2 Fortuna Wormerv. JO11-3 6 - 0 

13 mei 11.15 Zaanlandia JO11-4 RCZ JO11-3 3 - 6 

13 mei 11.15 KFC MO13-1 RCZ MO13-1 0 - 3 

13 mei 12.00 RCZ JO19-1 Wherevogels De JO19-1 0 - 2 

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

13 mei 14.00 RCZ 35+2 Badhoevedorp 35+2 5 - 2 

13 mei 14.00 Volendam (rkav) JO15-3 RCZ JO15-1 1 - 2 

13 mei 14.00 RCZ 35+1 Zandvoort 35+2 5 - 0 

13 mei 14.30 Westzaan 1 RCZ 1 2 - 2 

14 mei 14.00 Swift 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 0 

 

 



De Racer – nummer 36 seizoen 2016/2017 15-05-2017 

Website: www.rcz.nu 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

17 mei 18.00 RCZ JO11-3 KFC JO11-7 co 
  

17 mei 18.30 RCZ MO11-1 WSV 30 MO11-1 co 
  

17 mei 19.00 RCZ JO9-2 OFC JO9-1 co 
  

20 mei 8.45 RCZ JO17-1 ZCFC JO17-1 co 
  

20 mei 8.45 RCZ JO13-1 Monnickendam JO13-1 co 
  

20 mei 8.45 RCZ JO11-1 Zilvermeeuwen JO11-1 co 
  

20 mei 8.45 RCZ MO11-2 WSV 30 MO11-1 co 
  

20 mei 10.00 RCZ Combi RCZ Veteranen 2 co 
  

20 mei 10.50 RCZ Combi PSZ 3 co 
  

20 mei 10.50 RCZ Veteranen 2 Bonarius 1 co 
  

20 mei 11.40 RCZ Combi Anoniem 1 co 
  

20 mei 13.00 RCZ Combi Bonarius 1 co 
  

20 mei 13.00 RCZ Veteranen 2 Anoniem 1 co 
  

20 mei 13.50 RCZ Veteranen 2 PSZ 3 co 
  

20 mei 14.00 RCZ 35+2 Portugal Adam FC 35+2 co 
  

21 mei 14.00 RCZ VR1 (zon) Monnickendam VR1 (zon) co 
  

 
 
 
Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type  

17 mei 18.30 WSV 30 JO9-4 RCZ JO9-4 co 
 

17 mei 19.00 SVA JO14-3 RCZ JO14-1 co 
 

17 mei 19.30 Volendam (rkav) 8 (zon) RCZ 4 (zon) co 
 

20 mei 10.00 RCZ Combi RCZ Veteranen 2 co 
 

20 mei 11.20 OFC JO11-2 RCZ JO11-2 co 
 

20 mei 11.45 Assendelft MO13-1 RCZ MO13-1 co 
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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 Hercules 23 juni 2017 

Veteranenvoetbal bij RCZ 
7 juli 2017 

 

Volg de Europa Cup finale tussen Ajax en Manchester United live op het grote scherm 
 in de RCZ kantine! Kom met je teamgenoten en vrienden! 

 

Woensdag 24 mei vanaf 20.30u 

 

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 
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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. 

Swift Zo- RCZ Zo 
 

Deze wedstrijd ging om handhaving en wie zou veroordeeld worden tot nacompetitie bij een gelijkaantal punten 
van de ploegen zou op basis van doelsaldo Meteoor veroordeeld worden tot nacompetitie en zou RCZ vierde 
klasse blijven.Er valt niet veel over deze wedstrijd te vermelden ,ja enkel dat het mee gereisde RCZ tot drie keer 
aan toe moest schuilen voor de regen en dat de scheidsrechter niet zo,n sterke wedstrijd floot  daar hij soms 
ietwat vreemde beslissingen nam.Swift speelde of ze nog naar de derde klas kon promoveren zo gemotiveerd als 
de ploeg speelde,maar ook RCZ speelde zo want alle spelers besefte dat een punt genoeg was voor 
handhaving.Ondanks zijn blessure stond Marthijn in doel met een ingetapet enkel  ,Sebastiaan probeerde het ook 
maar moest toch na twintig minuten het veld verlaten de zoveelste tegenvaller dit seizoen voor ons 
vlaggenschip,over de hele wedstrijd genomen had beide ploegen een kans om te scoren ,maar dat gebeurde 
gelukkig niet TCZ schoot net naast en Marthijn wist met een snoekduik de bal corner te tikken met een Hoera 
stemming werd het laatste fluitsignaal door spelers en supporters begroet wan we waren gevrijwaard van 
nacompetitie.Ik wil via deze weg  de stand in van Marthijn bedanken Jeffrey daar kon ik aan merken hoe zeer hij 
een RCZ hart heeft ,ook alle spelers,invallers de leider ,trainers en verzorger ,vlaggenist Bedanken voor het 
afgelopenen seizoen en wens jullie allemaal een fijne vakantie toe en tot volgend seizoen. 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 

RCZ 35+ - Zandvoort 35+ 
 

Hedenmiddag ontvingen wij Zandvoort uit de gelijknamige plaats ,de wedstrijd die opnieuw was vastgesteld door 
de bond en wat tevens de afscheidswedstrijd van onze AB zou worden en bij winst van onze jongens de titel.Om 
tien over twee liet de Heer K.Dallinga aftrappen ondanks een nerveus begin van onze jongens wisten we toch 
langzaam de wedstrijd naar ons toe te trekken.Een prachtige schuiver van Remco bracht de stand op 1-0.Hierna 
golfde het spel op en neer waarbij Z zich liet gelden want de bekende P.K liet zich over het been vallen van Andre 
en de scheidsrechter gaf Z een pingel ,maar Arno liet zien waarom hij de minst gepasseerde keeper was van 
onze klasse en hij sopte de pingel gaf meteen de bal aan Ab deze een bal over de hele naar Peter en deze 
passeerde de keeper en tikte binnen 2-0 wat tevens de ruststand werd. Na rust drong RCZ meer en meer 
aan  maar zonder resultaat. na tien minuten  had Michael(O)een schot in gedachten want hij raakte de bal 
helemaal verkeerd maar met een boog verdween de bal toch in het doel 3-0.Michael(O) tekende ook voor de 4-0 
na een vlotte combinatie met Hakan ronde Michael(O) keurig af 4-0.het slotakkoord was voor Michel deze 
passeerde zijn man op rechts en gaf voor bij de tweede paal staande Hakan knikte binnen binnen 5-0 ,Een 
minuut voor tijd floot de heer Dallinga af en onder een klaterend Applaus van beide ploegen verliet een ietwat 
geëmotioneerde Ab het veld , AB BEDANKT voor al die mooie jaren die aan RCZ hebt gegeven .Mannen 
Gefeliciteerd met kampioenschap.Allemaal een Fijne vakantie toegewenst en tot volgend seizoen . 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  
 
Volendam JO11-5 – RCZ JO11-1 

 
Midden op de zaterdag moest er worden aangetreden in en tegen Volendam. Pas om 12 uur was het fluitsignaal. 
Jordy’s aanwezigheid was elders vereist, dus aan Oda en Eddy de eer het één en ander in goede banen te 
leiden. De andere grote afwezige was Kerim. De superspits van de JO11-1 heeft z’n duim gebroken en is maar 
liefst vier weken uitgeschakeld. Het slot van de competitie moet dus zonder hem afgemaakt worden. 
 
De Racers begonnen fanatiek aan de wedstrijd, meteen werd de aanval gekozen om een vroeg doelpunt te 
forceren. Helaas viel het doelpunt aan de andere kant, 1-0. En dat terwijl de mannen van de JO11-1 juist zo goed 
bezig waren. Dat blijkt niet veel later bij een mooie uitbraak waarbij Max kapt en draait, maar z’n schot uiteindelijk 
in de handen van de keeper belandt. 

mailto:redactie@rcz.nu
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Het spel gaat aardig heen en weer. RCZ doet volstrekt niet onder voor Volendam, dat maar één plaatsje boven ze 
staat. Een hoekschop van Max komt na wat acties terecht bij Jasper die van afstand eens flink uithaalt en maar 
nét over schiet. Dan volgt een aanval van Volendam, maar Tobias staat z’n mannetje en weet een doelpunt te 
voorkomen.  
 
Ondertussen wordt de wedstrijd zelfs vanaf Ibiza gevolgd. De JO11-1 heeft fans over de hele wereld. Na het 
versturen van actiefoto’s van een bepaalde speler, volgt vanuit Ibiza de opdracht dat de desbetreffende bepaalde 
speler z’n sokken op moet hijsen. Je kan er maar druk mee zijn, op een bedje in de zon, met 22 graden en een 
lekker drankje.  
 
Een volgende hoekschop weet Max op maat op Fons’ hoofd te krijgen, maar Fons’ kopbal gaat net over. Niet veel 
later weet Max door de Volendamse verdediging te breken, zijn schot wordt gepareerd door de keeper en ook de 
rebound krijgt Fons niet langs de keeper. En zoals zo vaak het afgelopen seizoen: als RCZ aanvalt en een 
doelpunt verdient, is het de tegenstander die scoort. Het wordt 2-0.  
 
Dat laat RCZ niet op zich zitten. Jasper stuurt met een afgemeten lange pass Max richting het doel, die het knap 
afmaakt, 2-1! De spanning is weer terug in de wedstrijd. Jasper is als vanouds weer als een stofzuiger bezig, een 
hele prestatie tussen al die boomlange Volendammers. Dan volgt een prachtig doelpunt van Volendam, een hoog 
schot van afstand over Tobias heen, 3-1. 
 
Om moedeloos van te worden. De Racers voetballen als tijgers, maar het wordt niet beloond met doelpunten. 
Zoals bijvoorbeeld na de rust een prachtige diepe pass van Fons op Sem, die op het doel af gaat, maar goed 
verdedigd wordt en de kans voorbij is. Ondertussen is het van het ene op het andere moment gaan regenen. En 
niet zo’n beetje ook, binnen een mum van tijd zijn de spelers doorweekt. En de trouwe fans ook… 
 
Het is de JO11-1 te prijzen dat ze ondanks de verlieswedstrijden en ondanks de achterstanden altijd door blijven 
gaan. Ze blijven aanvallen, ze blijven dat doelpunt najagen en ze laten ook deze middag geregeld mooie dingen 
zien. Kick weet van afstand flink uit te halen, maar weer staat die vermaledijde Volendamse keeper in de weg.  
 
Het is natuurlijk niet zo dat alleen RCZ in de aanval is. Tobias heeft deze middag een paar ge-wel-di-ge 
reddingen verricht. Bij een uitbraak van de Volendammers kwam de spits alleen op Tobias af, Tobias kwam goed 
z’n doel uit en voorkwam zo een zekere goal. Iets later in de wedstrijd gebeurde het nog een keer, alleen kwamen 
er nu twee man op Tobias af. Als een panter kwam Tobias z’n doel uit en stortte zich onbevreesd tussen de 
Volendamse spelers door op de bal. En als u denkt dat dat het wel was, wanhopig proberen de Volendammers 
het even later met maar liefst drie(!) spelers, maar ook nu weer stort Tobias zich op de bal en is de kans 
verkeken. Wat een bikkel! 
 
RCZ geeft de moed niet op. Max schiet net naast op een uittrap van Tobias. Joris heeft een kans, maar de bal 
gaat ook nu weer naast. Bij een vrije trap wordt het gevaarlijk voor het Volendamse doel, maar een doelpunt blijft 
uit. Een hoekschop wordt naast gekopt. Het wil niet lukken om te scoren. Wat deze middag wel vaak lukt, zijn de 
storende acties van Boyd (die weer ouderwets lekker op dreef was en zich niet zo maar opzij liet zetten) en 
Jasper (die als een pitbull achter die bal aan bleef gaan). Tegen het eindsignaal aan is er nog een mooi diagonaal 
schot op doel van Joris, maar het mag niet baten: de eindstand wordt 5-1.  
 
De breed gedragen opvatting langs de lijn van de hardcore 
fans van de JO11-1 is dat die uitslag toch een beetje 
vertekenend is. De Racers deden echt niet onder voor 
Volendam, ze hebben fraaie dingen laten zien, maar de bal 
wilde maar niet het doel in. Zo frustrerend. Zo oneerlijk dat 
hun harde arbeid op het veld niet beloond werd. Snel 
omschakelen bij een counter blijft wel een dingetje, maar 
daar hebben ze straks een hele zomer voor om mee aan de 
slag te gaan. 
 
Volgende week de laatste competitiewedstrijd van dit 
seizoen: om 8.45u. thuis tegen Zilvermeeuwen, de nummer 
twee van de ranglijst. Laten we een voorbeeld nemen aan het 
Rotterdamse Legioen en er in blijven geloven en ook deze 
wedstrijd de mannen als twaalfde man onvoorwaardelijk 
blijven steunen. Ik zie u zaterdag! 
                                                                                                                                                       Rust in Volendam.  

Uw razende reporter 
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