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Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

17 sep 8.45 RCZ JO8-1 WSV 30 JO8-2 14 - 0 

17 sep 8.45 RCZ JO9-3 Hercules Zaandam sc JO9-4 2 - 5 

17 sep 8.45 RCZ JO9-1 Monnickendam JO9-1 4 - 2 

17 sep 8.45 RCZ JO9-2 Westzaan JO9-1 5 - 0 

17 sep 8.45 RCZ JO13-1 Zaandijk JO13-2 10 - 0 

17 sep 9.00 Kwadijk JO9-1 RCZ JO9-4 0 - 11 

17 sep 9.00 Zaandijk JO10-1 RCZ JO10-3 22 - 0 

17 sep 9.30 Blauw Wit (W) JO13-1 RCZ JO13-3 6 - 2 

17 sep 9.45 Alliance 22 JO12-1 RCZ JO12-1 8 - 2 

17 sep 10.00 OFC JO8-1 RCZ JO8-2 - 

17 sep 10.00 Monnickendam JO13-2 RCZ JO13-2 5 - 0 

17 sep 10.30 RCZ JO11-1 Fortuna Wormerv. JO11-2 1 - 7 

17 sep 10.30 RCZ JO15-1 KFC JO15-2 2 - 4 

17 sep 10.30 RCZ MO13-1 EVC MO13-1 25 - 0 

17 sep 11.15 Reiger Boys JO10-1 RCZ JO10-1 17 - 0 

17 sep 11.30 Rijp (de) JO11-2 RCZ JO11-3 2 - 5 

17 sep 11.30 Saenden JO15-1 RCZ JO15-2 0 - 10 

17 sep 12.00 RCZ JO10-2 SDZ JO10-4 - 

17 sep 12.00 RCZ JO11-2 SDOB JO11-1 1 - 7 

17 sep 12.00 ZOB JO19-2 RCZ JO19-1 - 

17 sep 12.30 Alliance 22 MO11-1 RCZ MO11-1 1 - 0 

17 sep 13.15 Zaanlandia JO14-1 RCZ JO14-1 10 - 0 

17 sep 14.00 RCZ 2 Wherevogels De 2 1 - 7 

17 sep 14.00 RCZ 35+1 IJmuiden 35+1 3 - 3 

17 sep 14.00 Arsenal ASV 45+1 RCZ 45+1 1 - 5 

17 sep 14.30 DWS 1 RCZ 1 - 

http://www.rcz.nu/113/4425/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/4640/uitslagen/wedstrijd-details/
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18 sep 10.00 RCZ 4 (zon) Purmersteijn 8 (zon) 3 - 7 

18 sep 11.00 RCZ 2 (zon) Sloterdijk 2 (zon) 5 - 1 

18 sep 12.00 RCZ 3 (zon) Purmerend 4 (zon) 4 - 7 

18 sep 14.00 RCZ 1 (zon) SDZ 1 (zon) 1 - 4 

18 sep 14.00 RCZ 5 (zon) Sporting Krommenie 6 (zon) 4 - 1 

 
 

Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit 

21 sep 19.00 RCZ JO11-4 Limmen JO11-5 

24 sep 8.45 RCZ JO15-2 Blauw Wit (W) JO15-1 

24 sep 8.45 RCZ JO13-2 KFC JO13-4 

24 sep 8.45 RCZ JO9-4 Westzaan JO9-2 

24 sep 8.45 RCZ JO8-2 WSV 30 JO8-1 

24 sep 10.00 RCZ JO11-4 Assendelft JO11-3 

24 sep 10.00 RCZ JO10-3 DEM JO10-5 

24 sep 10.30 RCZ JO14-1 WSV 30 JO14-2 

24 sep 10.30 RCZ JO12-1 Kon. HFC JO12-3 

24 sep 11.30 RCZ JO11-3 Ilpendam JO11-2 

24 sep 11.30 RCZ JO10-1 LSVV JO10-1 

24 sep 12.00 RCZ 45+1 Wherevogels De 45+1 

24 sep 12.00 RCZ JO17-1 Zilvermeeuwen JO17-1 

24 sep 13.00 RCZ JO13-3 Zaanlandia JO13-6 

24 sep 14.00 RCZ 35+2 Dijk De 35+2 

24 sep 14.00 RCZ JO19-1 Westzaan JO19-1 

24 sep 14.30 RCZ 1 Meteoor 1 
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Programma aanstaande UIT-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit 

22 sep 20.15 DWS VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 

24 sep 8.30 Sporting Krommenie JO8-3 RCZ JO8-1 

24 sep 8.45 ZOB JO13-2 RCZ JO13-1 

24 sep 8.45 Purmerend JO9-2 RCZ JO9-1 

24 sep 9.00 Castricum JO11-1 RCZ JO11-1 

24 sep 9.00 ZCFC JO11-1 RCZ JO11-2 

24 sep 9.00 IVV JO10-2 RCZ JO10-2 

24 sep 10.00 ZOB JO9-1 RCZ JO9-2 

24 sep 10.00 Zaanlandia JO9-6 RCZ JO9-3 

24 sep 11.15 Purmerend JO15-3 RCZ JO15-1 

24 sep 12.15 TOB 3 RCZ 2 

24 sep 15.30 Sporting Martinus 35+2 RCZ 35+1 

24 sep 17.00 Volendam (rkav) MO13-4 RCZ MO13-1 

25 sep 11.00 WSV 30 4 (zon) RCZ 3 (zon) 

25 sep 11.00 FIT VR3 (zon) RCZ VR1 (zon) 

25 sep 11.30 DWS 2 (zon) RCZ 2 (zon) 

25 sep 12.00 Hellas Sport 2 (zon) RCZ 4 (zon) 

25 sep 12.00 Ilpendam 5 (zon) RCZ 5 (zon) 

25 sep 14.30 DRC 1 (zon) RCZ 1 (zon) 
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KANTINEDIENST DONDERDAG 22 SEPTEMBER 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Ruud 
KANTINEDIENST ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
08.00-13.00  : Mary & Kayleigh 
08.15-10.30  : Ouder JO12-1 (Don, vader van Jayden)+ Ouder JO14-1 
09.00-11.30  : Ouder JO10-1 (Annemieke of Jan Kes) + Ouder JO11-3 ??? 
10.30-13.00  : Ouder JO13-2 (Mevr. Holwedel)+ Ouder JO 8-2 (Michiel Honig) 

+ Ouder JO9-4 (Ida Delvers) 
11.00-13.30  : Jan Bijlsma 
11.30-14.00  : Ouder JO10-3 
13.00-Einde  : Gré 
13.00-16.45  : Gert 
16.00-18.30  : Speler Veteranen 2 + Ouder JO19-1  
16.30-19.00  : Speler Zaterdag 1(Ivo Kraaij) 
KANTINEDIENST ZONDAG  25 SEPTEMBER 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

   
 

 
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. 

 
Westrijdversslagen: 
 
RCZ Zo - SDZ Zo 

 
Wat zal ik oer deze wedstrijd schrijven ,ik moet in mijn hart kijken helaas niet veel. Zo slap als wij aan 
deze wedstrijd begonnen vergeleken met onze tegenstander, de gasten waren veel agressiever dan 

wij waar de bal was zag je twee spelers van SDZ ,dan zou je zeggen dan moet er toch minimaal een 
speler van RCZ vrij lopen maar ook dat lukte ons zelfs niet. Bij de eerste goal verspeelde onze 
nummer 11 de bal en SDZ profiteerde daarvan 0-1.Even daarvoor had onze keeper nog een vrije trap 

gepareerd. Bij de tweede goal kon de nummer zeven van SDZ zomaar opstomen passeerde drieman 
inclusief de keeper 0-2.Nog geen drie minuten later weer een verkeerde pass ,de bal werd meteen 
geroutineerd naar de aanval van SDZ en dat betekende nummer drie wat ook de ruststand werd. Na 

rust een agressiever RCZ uit de startblokken al snel wisten we ondanks het vlagsignaal van de 
grensrechter van SDZ de 1-3 te maken ,en we probeerde meteen door te drukken ,maar de 
aansluitingstreffer wou niet vallen en wat gebeurt dan meestal, jawel dan valt hij aan de andere kant 

wel 1-4.Jongens helaas volgende week beter van start gaan. 

Zeer Vele Trouwe Supporter{S } 

 

 
           RCZ 35+1 - IJmuiden 35+1 

 

Hedenmiddag ontvingen wij tegenstander IJmuiden uit de gelijknamige plaats , de heren waren nog 
niet erg wakker want zij waren hun tas met wedstrijdkleding vergeten! Na overleg kregen zij tenues 
van RCZ zodat de wedstrijd toch doorgang kon vinden. Om acht minuten over twee liet scheidsrechter 

de Heer K. Dallinga aftrappen ,tot mijn ontsteltenis zag ik een ietwat andere opstelling dan vorige 
week ,en de tegenstander was ook veranderd vergeleken met vorig seizoen voor rust kregen we 
enkele kansen maar de bal wou er niet in ook konden wij elkaar niet erg vinden vandaag ,een hoop 

foutieve pasjes ,vaak in de voeten van een tegenstander, maar toch nog voor rust kwamen wij op 
voorsprong een makkelijk gegeven vrije trap {volgens Hans} waar Remco achter ging staan en 

mailto:redactie@rcz.nu
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beheerst over het muurtje heen in de touwen 1-0.Vijf minuten later liet Michael{O} via een pingel de 2-
0 aantekenen, De meeste toeschouwers dachten nu RCZ gaat wel doordrukken ,maar nee we gingen 
terug lopen Arno moest enkele keren handelend optreden ,ook gaven we nog vier corners weg voor 

rust maar we hielden stand tot de rust .Na de rust valt er niet veel om over te schrijven ,ja dat wij 
steeds meer achteruit moesten en wat dan ook binnen de korstte keren 2-2 betekende .waar bij 
aangetekend dient te worden dat de gelijkmaker volgens velen in buitenspel positie werd gemaakt ook 

volgens grensrechter J. Laan die bij het schieten van de bal direct zijn vlag op stak ,maar wat niet 
opgemerkt werd door de scheidsrechter en kon IJmuiden de 2-2 scoren en de scheidsrechter wees 
naar het midden ondanks de protesten van RCZ zijde. Maar toch een kwartier voor tijd ging Pedro 

goed door ondanks dat hij weggleed kwam hij toch weer aan de bal zette voor via de voet van de 
keeper kwam de bal voor de voeten van Peter en deze tikte beheerst binnen 3-2 wat een opluchting 
bij de spelers en supporters ,maar toch met nog twee minuten op de klok werd Arno verrast met een 

hoge bal die vlak voor hem stuiterde over hem heen binnenkant paal 3-3 vlak hierna floot de 
scheidsrechter voor het einde van een wel zeer sportieve wedstrijd, afgaande op het duel mochten we 
toch wel blij zijn met een punt jongens volgende week beter. Jongens toch Bedankt voor een fijne 

voetbalmiddag.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter{S} 

Grensrechter 35+1 
 

Kwadijk JO9-1 - RCZ JO9-4 
 
De 1e uitwedstrijd bracht onze jongens, voor het eerst waarschijnlijk, naar het mooie Kwadijk.   

De verwachtingen bij de spelers waren erg hoog, de eerste wedstrijd was natuurlijk heel goed 
verlopen. 
Aan de ouders en de leider de taak om de jongens met beide benen op de grond te houden. Zij zijn 

namelijk in het bezit van de Voetbal App, waarop alle uitslagen zichtbaar zijn. Zo hadden zij gezien 
dat Kwadijk de vorige wedstrijd had gewonnen en maar liefst 10 doelpunten had gescoord.   
Het strijdplan werd gemaakt, maar de Warming Up gooide roet in het eten. Als je die kleine mannetjes  

samen ziet inspelen met de tegenstander, weet je als leider dat je zo gewoon lekker moet laten gaan.  
Toch nog wel een opstelling gemaakt, en vanaf de aftrap transformeerden onze schattige, verlegen en 
dromerige jongens in voetbalmonsters die nergens bang voor zijn. Het feest begon met een 

fantastiche 
goal van Delano, die na een corner de bal in de kruising joeg. Na deze openingstreffer was het 
eenrichtings-verkeer. 

Kwadijk kwam er niet aan te pas, het regende doelpunten van Muhammed en Mikai. De 5e goal was 
zo mooi dat iedereen de 6e mistte. Bas onderschepte de bal, passeerde een aantal tegenstanders en 
gaf de bal aan Mikai. Die was niet zelfzuchtig en zag dat Muhammed er beter voor stond. Bij rust 

stopte de teller pas bij 0-8. En dan nam Mikai ook nog een PSV-penalty, mis dus.Dit gaf ons weer de 
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kans om van posities te wisselen, zodat iedereen de kans kreeg om te scoren. Zelfs Wouter, die 
ondanks een blessure dichtbij zijn 1e goal kwam. De grote teen van Hidde was helaas een paar 
millimeter te kort, anders had ook hij zijn 1e doelpunt gemaakt. Muhammed (6) en Mikai (4) gingen 

vrolijk verder met scoren. Ondanks dat ontpopte Bas zich als Man of the Match. Dit kan geen toeval 
zijn op de verjaardag van Clown Bassie. Onze Bas maakte echter geen grappen, en pakte meer 
ballen af dan Clown Bassie slagroomtaartjes kan eten. Net als Delano overigens,  jongens wat heb ik 

veel goede acties gezien ! Wouter strompelde vrolijk door en ook Muhammed raakte geblesseerd.  
Hidde en Sven misten de training nog door een feestje. Waarschijnlijk gingen ze toen voetballen, want 
deze jongens maken van elke wedstrijd een feestje. De oplettende lezer heeft ondertussen door dat ik 

iedereen heb genoemd behalve onze keeper. Justin had gerust een half uur langer in bed mogen 
liggen, hij kreeg amper wat te doen. In de 2e helft bleef Kwadijk toch dapper doorgaan. Des te 
knapper dat Justin de ballen, die hij eindelijk op zich af kreeg, allemaal wist te stoppen. Net als bijna 

alle penaltys na afloop. Grote klasse ! 
Een mooie 11-0 overwinning en de plannen voor het kampioensfeest in Madrid worden al gemaakt. 
Dus de ouders mogen weer hun best doen om de verwachten te temperen, maar na deze 

galavoorstelling weet ik ook even niet meer. 
 
Matthijs 

 

Jo11-1-Fortuna Wormerveer JO11-2 (E-Tops) 

(Foto’s Henk Snijders) 

 
Zaterdag was daar dan de eerste thuiswedstrijd van de JO11-1.  En het was meteen een kraker: 
tegen Fortuna Wormerveer JO-2, met oud RCZ-er Diango. De Racers speelden in het zwart, want 

beide teams hadden witte shirts en dat werd wat te veel, dat zou het overzicht niet ten goede komen. 
Max en Sydney zouden met de JO11-2 meedoen later op de dag, dus zonder hen ging de wedstrijd 
van start. 

 
Fortuna ging goed uit de startblokken, Thomas werd gelijk op de proef gesteld, hij redde mooi, maar 
niet veel later was het toch raak voor de Wormerveerders, 0-1. Al snel blijkt dat de Fortunezen deze 

ochtend iets beter zijn dan onze mannen. Er zit meer rust en gecoördineerd samenspel in het team. 
De druk op Thomas’ doel is groot. Thomas weet de bal bij een hoekschop goed weg te tikken, maar 
helaas belandt de bal recht voor de voeten van een Fortuniaan. Boyd probeert op de lijn nog te 

verdedigen, maar helaas. 0-2. 
 
RCZ lijkt wat onder de indruk van de tegenstander. Die zijn dan ook wat groter en sterker, en ze zitten 

dichter op de bal, tijd om rustig om je heen te kijken op wie je af kan spelen is er niet. Gelukkig komt 
RCZ af en toe ook tot een uitbraak, Jasper zet een aanval op, maar Angelo wordt voordat hij uit kan 
halen richting doel, vakkundig verdedigd en van de bal gezet.  

 
Twee mooie aanvallen van Fortuna resulteren in twee doelpunten 0-4. Het scoreverloop gaat helaas 
wat snel. De Racers doen wat ze kunnen, maar ze komen steeds een stapje te kort.  Thomas weet met 

een snoekduik de bal uit z’n doel te houden, maar in de rebound is het toch raak: 0-5. 
 
De mannen van JO11-1 lijken wat te bescheiden, te afwachtend. Bij passes zit er vaak een 

Wormerveers voetje tussen, waardoor aanvallen niet opgebouwd kunnen worden. Toch weten Kerim 
en Angelo in de 16 van Fortuna te komen, Angelo speelt terug op Kerim, maar diens schot gaat maar 
net naast. Jammer, want de aanval verdiende het om bekroond te worden met een doelpunt.  

 
Na rust toont de JO11-1 meer lef en durf. Ze laten zich niet meer zo makkelijk overrompelen als in de 
eerste helft. Na duwen op Kerim krijgt RCZ een vrije trap op een aantrekkelijke afstand van het doel. 

Joris gaat achter de bal staan en zijn schot, laag over de grond, gaat helaas net naast.  
 
RCZ voetbalt aanmerkelijk beter dan de eerste helft en valt onbevangen aan. Kerim krijgt een vrije 

trap in de 16, zijn schot strandt via de muur en belandt bij de keeper, die laat los en daar staat Sem: 
op het juiste moment op de juiste plaats, 1-5. De hatelijke 0 is van het bord! 
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Het smaakt naar meer. Iets later heeft RCZ een vrije trap voor het doelgebied van Fortuna. Joris 
neemt ‘m kort en tikt naar Menno, die met een hard afstandsschot uithaalt, jammer genoeg in de 
handen van de doelman. Maar de strijdlust is nog immer aanwezig bij de Racers. 

Ondertussen verzet Jasper bergen storend werk in de verdediging, hij weet menige aanval van 
Fortuna te ontmantelen. De Wormerveerders moeten meer moeite doen om tot scoren te komen in de 
tweede helft. Ook Mykah, Kick en Fons maken het de tegenstanders knap lastig. RCZ krijgt ook 

steeds meer kansjes, onder andere voor Boyd. En Kerim stuurt Angelo met een diepe pass weg, 
Angelo gaat alleen op het doel af, maar wordt op het laatste moment ingelopen door een 
Wormerveerse verdediger die ‘m met lange passen weet in te halen.  

Het zesde doelpunt van Fortuna komt tot stand omdat RCZ toch nog te veel eerbied toont voor de 
tegenstander en vergeet te verdedigen, die kans laat Fortuna vanzelfsprekend niet onbenut, 1-6. De 
Racers leggen zich er niet bij neer. Na een prachtige actie van Kerim op het middenveld, speelt hij de 

bal naar Sem, maar de bal is net te hard voor Sem en helaas is de keeper eerder bij de bal.  
Maar ook Fortuna blijft aanvallen. Het aloude gezegde “drie is scheepsrecht” ging op voor het 
zevende doelpunt van Fortuna, na twee keer gepareerd te zijn, ging het derde schot in de touwen, 1-

7. Het hoge tempo begint z’n tol te eisen bij de Racers. Passes komen niet meer zuiver aan, wat 
resulteert in veel onderscheppingen en daaruit volgende kansen voor Fortuna. 
In de laatste tellen van de wedstrijd weet RCZ nog te counteren, maar helaas strandt ook deze 

verwoede poging om tot scoren te komen. Eindstand: 1-7. De mannen van JO11-1 hebben gestreden 
voor wat ze waard waren, maar Fortuna was gewoon beter. Het was een wedstrijd waar veel uit te 
leren viel en daar wordt een mens/voetballer altíjd beter van. Jongens hard gewerkt! 

Max en Sydney speelden later op de middag met de JO11-2 mee. Ze kregen gezelschap van 
Thomas, die ook daar het doel ging verdedigen. Helaas verloren ook zij met 1-7 (dat kan toch bijna 
geen toeval meer zijn…). 

 
Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Castricum op een belachelijk vroeg uur op het 
programma. Dat weerhoudt u er natuurlijk niet van om dit ontluikende topteam te komen 
aanmoedigen. We zien u graag om 9 uur in Castricum en wie weet wordt het na winst wel 

pannenkoeken eten bij Johanna’s hof… 
 
Uw razende reporter 
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Hier dan meer informatie over de Grote clubactie. 

De voorbereidingen voor de Grote Clubactie 2016 zijn in volle gang! 

Vorig jaar was het een groot succes , dit jaar gaan we het nog beter proberen te doen!  

Vanaf maandag 26 september beginnen we met het uitgeven van de boekjes   Jullie leider of trainer 

zorgt er dan voor dat je een boekje krijgt waar je loten uit kunt verkopen aan je ouders, opa’s  en 

oma’s, buren, familie, vrienden en wie al niet meer! 

  

Als je het boekje hebt ontvangen, mag je nog niet direct langs de deuren: de clubactie begint op 

zaterdag 1 oktober!   

Bij het boekje zit een brief bijgesloten  waarin informatie staat die belangri jk is lees deze goed door, 

het is erg belangrijk dat het volledige IBAN nummer ingevuld is .  

In het boekje zelf staat ook belangrijke informatie !!!!  

 

De leiders/trainers  van de jeugdteams van R.C.Z kunnen de lotenboekjes op de 

trainingsmiddag/avond ophalen : 

Op Maandag     26 September tussen  16.45 uur   -   19.00 uur in de kantine. 

Op Dinsdag       27 September tussen  17.45 uur   -   19.00 uur in de kantine. 

Op Woensdag   28 September tussen  15.15 uur   -   19.00 uur in de kantine. 

Op Donderdag  29 September tussen   17.45 uur   -   19.00 uur in de kantine. 

  

Voor vragen mag je mailen naar :   jeugdevenementen@rcz.nu  

  

We hopen op iedereen zijn medewerking, zodat dit jaar de Grote Clubactie een groot succes wordt.  

Volgende week meer informatie over de Grote clubactie . 

 

Succes en alvast bedankt! 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z 
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