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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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Zaandam, 30 mei 2017 
 

Beste Racers, 
 

Een bewogen seizoen 2016-2017 zit er bijna op. Nog een paar wedstrijden en toernooien 
zoals a.s. zaterdag het Spaans toernooi en de zomerstop kan beginnen. 

 
Qua prestaties kunnen we tevreden zijn. 

Bij de senioren wist het 1e zich op de laatste competitiedag veilig te spelen na een zwaar 
seizoen en liep het 2e het kampioenschap net mis. 

 
Bij de jeugd regende het kampioenschappen, zowel in de najaars- als voorjaarscompetitie. 

Iets waar we trots op mogen zijn en aangeeft dat we goed aan de weg timmeren .   
Achter de schermen wordt alweer druk vooruit gekeken om zowel organisatorisch als 

voetbaltechnisch verdere stappen te maken om onze jeugd stapje voor stapje naar een 
hoger niveau te tillen.  

Voorop blijft wel staan dat we met z'n allen plezier in onze sport moeten hebben. Dat is 
tevens de aantrekkingskracht van ons mooie cluppie. 

 
Daarnaast kunnen wij alleen maar trots zijn op al die vrijwilligers die keer op keer overal weer 

actief zijn om onze club op een goede manier te laten draaien.  
Het bewijs hebben we de afgelopen weken nog eens extra laten zien met geweldige 

evenementen waar we als echte Racers trots op mogen zijn.  
Want wat was het fantastisch: het Zaansprint/ Freek Groot toernooi, The Night of The Racers 

en het 2e Ella Arendse jeugdtoernooi.  
Dankzij jullie tomeloze inzet heeft iedereen ervan genoten en hebben we iedereen laten zien 

wat voor een grote club RCZ is.  
 

Absoluut grote klasse! 
 

Als bestuur hopen wij dat we op alle fronten ook komend seizoen weer op uw steun mogen 
rekenen en hopelijk sluiten er zich nog meer mensen aan.  

 

Join the club, u zult er zeker veel plezier aan beleven! 
 

Tot slot willen wij als bestuur iedereen alvast een fijne, welverdiende vakantie toewensen  
en tot ziens op de velden! 

 
Namens het voltallige bestuur,  

 

André Punt 
Voorzitter 

LET OP! 
De voorlopige indelingen van teams en  training schema voor het volgend seizoen worden  

na 15 juni gepubliceerd.  

 

De trainingen beginnen weer op maandag  

4 september 
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Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

23 mei 19.00 Assendelft MO13-1 RCZ MO13-1 1 - 2 
 

23 mei 19.30 RCZ JO13-2 Ilpendam JO13-2 5 - 3  

 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 
 
GEEN WEDSTRIJDEN 
 
Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 
GEEN WEDSTRIJDEN 

 

 
   Iberia toernooi                         3 juni 2017 

Veteranenvoetbal bij Hercules 23 juni 2017 

Veteranenvoetbal bij RCZ  7 juli 2017 

 

https://www.rcz.nu/155/16-06-2017/activiteiten-kalender/
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Eindelijk is het dan zo ver 25 en 26 Mei is het één groot feest voor de jongste jeugd van R.C.Z. om het 
voetbalseizoen bij R.C.Z samen leuk  te gaan afsluiten. 

 

Op Donderdagochtend beginnen we eerst met de spelers van de Dwergen en de mini racers , deze 
melden zich om 10.00 uur . 
Toen alle 31 spelers zich hadden gemeld en in groepjes hadden onderverdeeld konden ze van start 
gaan . Het weer was geweldig mooi. 
Alle spellen waren klaargezet en nu kon het feest beginnen de volgende spellen waren er dit jaar o.a. 
wereldballen, kruiptunnel met waterballonnen, voetbal boarding, midgetgolf enzovoort. 
Tussendoor stond er limonade met iets lekkers klaar. 
Na afloop kreeg iedereen een hotdog en een ijsje en ...... een medaille !!!!! 

 

De dag van de night of the racers  , waar iedereen vol spanning naar uitkeek, is dan eindelijk aangebroken. De 
leiding is er dan ook helemaal klaar voor. Veel kinderen hadden er al een jaar naar uitgekeken en voor anderen 
was het de eerste keer. Spannend was het zeker.......... 
Eerst jezelf aanmelden en dan de een slaapplaats zoeken in de loods. De luchtbedden werden opgepompt , 
slaapzakken en dekens geïnstalleerd en sommige hadden zelfs een uitklapbaar matras meegenomen om maar 
zo goed mogelijk te kunnen slapen. 
Nadat de ouders uitgezwaaid waren  was het tijd voor de regels, deze werden binnen uitgelegd. 
Toen kon het middagprogramma beginnen:  voetgolf, levend tafelvoetbal , spellencircuit en 
voetbalschool.,voetvolley. Tussen door werd er veel water gedronken. 
Om 18.00 uur gingen we eten , dat was voor de organisatie even aanpoten voor 128 kinderen patat met een  kip 
frikadel  of anders ,Iedereen heeft heerlijk gegeten. 
Na het eten stond de vossenjacht op het programma ,Pepijn, Quinn en Rick hadden deze georganiseerd, top 
jongens. Het was een heel gepuzzel na afloop van de vossenjacht , maar het is dan wel allemaal gelukt. Iedereen 
kon nog bij het kampvuur zitten om een broodje warm te maken of een marshmallow. 
E n om 10.00 uur was het tijd voor  een PowerPoint quiz, die over voetbal ging. Na afloop kon iedereen even zijn 
gang gaan, en daarna.................. 
De volgende ochtend stonden de warme broodjes om 8 uur klaar ,croissantjes , afbakbroodjes het smaakte alle 

goed. Na het ontbijt kon het programma weer aanvangen: Onderling 
voetbaltoernooi . 
Om  11.00 uur zat iedereen buiten op het veld voor de groepsfoto 
.Iedereen kreeg een medaille mee. We kunnen terug kijken op 2 mooie 
hele warme  dagen !!!! 
Deze dagen konden niet zonder inzet van hulp van vrijwilligers , 
Bij deze alle vrijwilligers die 100% fun en de night of the racers 
mogelijk hebben gemaakt bedankt , jullie zijn geweldig!!!  
 
100% fun en de night of the racers is mogelijk gemaakt door de Grote 
Clubactie , waar R.C.Z. in September weer aan meedoet. 

 

De foto's die deze dag gemaakt zijn staan op de facebook van R.C.Z 

Namens de Jeugdafdeling van RCZ 
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Poulewinnaar Ella Arendse toernooi  

                                           

 

 

 

Coach&trainer: 
René op den Velde 

Het team: 
Bruce  Rüştü  Sven 
Samuel  Noaquin 

Atakan  Erdem  Xavier 
Brent 
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Na Night of the Racers zijn er wat spullen blijven liggen in de kleedkamers en in de hal 

(zie afbeeldingen). Mocht er iets van jou bij zitten: de spullen liggen in de massagekamer 
achter de kantine. 
We bewaren de spullen twee weken. Graag dus voor die tijd ophalen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een aantal leden heeft de contributie helaas nog niet voldaan. 
Wij sturen herinneringen en aanmaningen per mail. Check dus 
alsjeblieft je mailbox. Wanneer er niet betaald wordt, zijn we 
genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De 
jaarlijkse deadline voor het opzeggen van het lidmaatschap is 
30 april. Bij opzegging na deze datum brengen wij de 
contributie van het nieuwe seizoen in rekening. 
  

Heb je vragen over de contributie, neem dan contact op met Petra Koppen 
via ledenadministratie@rcz.nu. 
  

 

 

mailto:ledenadministratie@rcz.nu
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Namens de jeugdafdeling van R.C.Z                                                                
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