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Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op 

www.rcz.nu 
 

Volg ons ook op Facebook!   

http://www.rcz.nu/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz


 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
www.rcz.nu 
 
Bestuur Voorzitter  
André 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. 06-27023601 
stichting-sportpark@rcz.nu 
 
Wedstrijdsecretaris  
Gerth-Jan Heck  
tel.  06-57967592 
wedstrijdsecretaris@rcz.nu 

Ledenadministratie en 
contributie 
Petra Koppen  
tel. 06-51699951 
ledenadministratie@rcz.nu 
 
Coördinator toernooien 
Karel Koning   
tel. 06-36036588 
toernooi-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Zaterdag 
Klaas Dallinga  
tel.  06–46168265 
coordinatorzaterdag@rcz.nu 
 
Technisch Jeugdcoördinator 
Jordy de Jong  
tel. 06-12154539 
 
Coördinator JO17-19 
Jeroen Vollrath 
tel. 06-54383837 
Jeugdvoorzitter@rcz.nu 

 
Coördinator JO12-JO15 
John van Dongen  
tel. 06-12109747 
d-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator JO8-JO11 
Vacature 
 
Coördinator Mini’s/Dwergen 
Jan Sjouwerman  
tel. 06-10175357 
dwergen-coordinator@rcz.nu 

Coördinator Meisjes 
Krista Steding – Van der Wardt 
Coordinator-meisjes@rcz.nu 
 
Coördinator stageplaatsen 
Gert Nieborg  
tel. 06-14739528 
stage-coordinator@rcz.nu  
 
Jeugdactiviteiten  
Gea van de Stadt  
tel. 06-37149612 
jeugdevenementen@rcz.nu 
 
Kantineplanning 
Esther Revers  
Tel. 06-83555143 
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/Facebook RCZ 
Fiona Hoogmoed 
info@rcz.nu 
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Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

19 sep 19.00 RCZ JO15-2 RCZ JO13-1 6 - 4 
 

23 sep 8.30 WSV 1930 JO11-2 RCZ JO11-2 3 - 9 
 

23 sep 8.45 RCZ JO13-3 ZCFC JO13-3 8 - 0 
 

23 sep 8.45 RCZ JO11-4 ZCFC JO11-2 8 - 3 
 

23 sep 8.45 RCZ JO9-1 KFC JO9-2 - 
 

23 sep 8.45 RCZ JO9-2 Sporting Krommenie JO9-5 - 
 

23 sep 8.45 RCZ MO11-1 Westzaan MO11-1 0 - 6 
 

23 sep 8.45 SDOB JO8-2 RCZ JO8-2 - 
 

23 sep 8.45 RCZ JO10-4 Zaanlandia JO10-5 5 - 3 
 

23 sep 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Fortuna Wormerveer sv United - 
 

23 sep 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Monnickendam Witte Leeuwen - 
 

23 sep 9.00 Sporting Krommenie JO10-4 RCZ JO10-3 0 - 6 
 

23 sep 9.45 KFC JO8-3 RCZ JO8-1 - 
 

23 sep 10.00 SVA JO13-2 RCZ JO13-1 1 - 5 
 

23 sep 10.00 Westzaan JO13-2 RCZ JO13-2 2 - 5 
 

23 sep 10.15 RCZ JO10-1 Zaanlandia JO10-2 2 - 2 
 

23 sep 10.15 RCZ JO10-2 Purmerland JO10-3 10 - 1 
 

23 sep 10.30 RCZ JO11-1 SDOB JO11-2 13 - 0 
 

23 sep 10.30 RCZ JO11-3 Meteoor De sv. JO11-2 0 - 12 
 

23 sep 10.30 RCZ MO13-2 DRC MO13-1 1 - 2 
 

23 sep 11.45 RCZ MO13-1 IJmuiden vv. MO13-1 9 - 0 
 

23 sep 12.00 RCZ JO17-1 OFC JO17-1 11 - 0 
 



 

 

 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

23 sep 12.00 RCZ JO15-3 Assendelft JO15-2 2 - 5 
 

23 sep 13.15 RCZ JO15-1 Zaanlandia JO15-2 0 - 7 
 

23 sep 14.00 RCZ 35+1 AFC 35+2 6 - 0 
 

23 sep 14.00 RCZ 45+1 Wherevogels De 45+1 8 - 3 
 

23 sep 14.30 DWS afc 1 RCZ 1 3 - 1 
 

23 sep 14.30 DZS 35+1 RCZ 35+2 11 - 0 
 

23 sep 14.45 RCZ 2 Zaanlandia 3 2 - 7 
 

23 sep 16.15 Fortuna Wormerveer sv JO15-3 RCZ JO15-2 6 - 1 
 

24 sep 10.00 RCZ 4 (zon) Volendam (rkav) 7 (zon) - 
 

24 sep 11.00 RCZ 2 (zon) Zaandijk 2 (zon) 0 - 0 
 

24 sep 12.00 Volendam (rkav) 4 (zon) RCZ 3 (zon) - 
 

24 sep 14.00 Knollendam 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 2 
 

24 sep 14.00 Kennemers (de) 8 (zon) RCZ 5 (zon) 3 - 4  

 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

 

Datum Tijd Thuis Uit type Info  

27 sep 19.00 RCZ JO15-1 Assendelft JO15-1 be 
  

30 sep 8.45 RCZ JO10-3 KFC JO10-3 co 
  

30 sep 8.45 RCZ JO8-1 IVV JO8-2 co 
  

30 sep 8.45 RCZ JO8-2 OSV JO8-2 co 
  

30 sep 10.30 RCZ JO17-2 IVV JO17-3 co 
  

30 sep 10.30 RCZ JO13-1 Purmerend JO13-2 co 
  

30 sep 12.00 RCZ JO15-2 FC Uitgeest JO15-4 co 
  

30 sep 12.00 RCZ JO13-2 Saenden JO13-1 co 
  

30 sep 14.00 RCZ 1 Atletico Club Amsterdam 1 co 
  

30 sep 14.00 RCZ 35+2 Portugal Adam FC 35+2 co 
  

1 okt 12.00 RCZ 3 (zon) Zaandijk 3 (zon) co 
  

1 okt 14.00 RCZ 1 (zon) Saenden 1 (zon) co 
  

1 okt 14.00 RCZ 5 (zon) OFC 4 (zon) co 
  



 

 

 

Programma komende week UITwedstrijden 

 
Datum Tijd Thuis Uit type Info  

30 sep 8.30 WSV 1930 JO11-3 RCZ JO11-4 co 
  

30 sep 8.30 SVA JO9-2 RCZ JO9-1 co 
  

30 sep 8.45 SDOB JO10-1 RCZ JO10-4 co 
  

30 sep 9.00 HSV JO10-2 RCZ JO10-1 co 
  

30 sep 9.00 Volendam (rkav) MO13-4 RCZ MO13-2 co 
  

30 sep 11.00 Meteoor Kometen RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr  
  

30 sep 9.45 SDW JO11-2 RCZ JO11-3 co 
  

30 sep 10.00 SVA JO13-4 RCZ JO13-3 co 
  

30 sep 10.00 EVC JO10-1 RCZ JO10-2 co 
  

30 sep 10.30 IVV JO11-2 RCZ JO11-1 co 
  

30 sep 11.00 Assendelft JO9-2 RCZ JO9-2 co 
  

30 sep 11.00 Hercules Zaandam sc Hero's RCZ JO7 - Mini Racers 1 vr 
  

30 sep 11.15 ADO '20 JO15-6 RCZ JO15-3 co 
  

30 sep 12.00 Vitesse 22 MO13-1 RCZ MO13-1 co 
  

30 sep 12.30 Purmerend JO15-2 RCZ JO15-1 co 
  

30 sep 14.00 Diemen 45+1 RCZ 45+1 co 
  

30 sep 14.30 Meteoor De sv. 35+2 RCZ 35+1 co 
  

30 sep 14.30 Zaandijk 2 RCZ 2 co 
  

1 okt 12.00 Westzaan 2 (zon) RCZ 2 (zon) co 
  

1 okt 14.30 GeuzenM'meer 7 (zon) RCZ 4 (zon) co 
  

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 28 september 

17.30-19.15  : Mireille 
19.15-Einde  : Esther 
KANTINEDIENST ZATERDAG 30 september 

08.00-13.00  : vaste medewerker 
08.15-10.30  : Ouder JO13-1 (Henk, vader van Mykah ) 
10.30-13.00  : Ouder JO8-1 (Alisan Dev) + Ouder JO8-2 (ouder van Gijs)  
+ Ouder JO10-3 (Ilja Houtkamp) 

13.30-16.00  : Ouder JO13-2 (Sandra Alken)+ Ouder JO15-2 (Danielle van Rees) 
13.00-18.00  : vaste medewerker 
16.00-18.30  : Speler RCZ Zaterdag 1(Imra van Kol) +                    2 Spelers RCZ Vet. 2 
(Dave en Gilson) 
KANTINEDIENST ZONDAG  24 september 

12.00-Einde  : vaste medewerker 
13.30-Einde  : Leroy + vaste medewerker 
14.45-17.30  : Ada 
16.00-18.30  : 2 spelers RCZ 1 (Jeffrey Koreman en Martijn de Koning) 



 

 

 

                                        
 

 

Titel Datum 

35+ voetbal bij RCZ 13 oktober 2017 

Poffertjes eten - dwergen 14 oktober 2017 

35+ voetbal bij Hercules 3 november 2017 

Activiteit JO13 en MO13  3 november 2017 

RCZ Supermegabingo!!!  4 november 2017 

35+ voetbal bij ZCFC 24 november 2017 

Bingo JO11 & MO11 24 november 2017 

Sinterklaasfeest 29 november 2017 

Pietentraining - dwergen 2 december 2017 

Bingo JO10 8 december 2017 

RCZ Oliebollentoernooi in sporthal De Struijk - voor de jeugd 27 december 2017 

 

Overige data (2018) op de website! 
 
 

 
 
RCZ JO7 - Mini Racers 2- Monnickendam Witte Leeuwen 

Vandaag was het dan zover...de eerste 
wedstrijd van het nieuwe Mini team RCZ. 
Het begon gelijk heel spannend met een 
doelpunt in de eerste minuut voor de 
mini's. Daarop volgden nog negen verdere 
doelpunten en hebben de mini's hun 
eerste overwinning binnen gehaald. 10-4 
voor de mini's tegen het team 
Monnickendam. Wat was iedereen toch 
blij en aan de kant veel applaus van de 
trotse mama's, papa’s, oma's, opa's, 
broers en zussen. Op naar de volgende 
wedstrijd! 

https://www.rcz.nu/155/13-10-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/14-10-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/03-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/03-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/04-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/24-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/24-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/29-11-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/02-12-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/08-12-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/155/27-12-2017/activiteiten-kalender/
https://www.rcz.nu/581/team-informatie/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
RCZ 35+- AFC 35+ 

Hedenmiddag ontvingen wij op een zon overgoten Jagersveld een voor ons een nieuwe tegenstander het al 
oude Amsterdamse AFC de club van jack van Gelder en Sjaak Swart. Vanaf de aftrap was al te zien dat de 
tegenstander niet erg op dreef was onze voorwaartsen liepen er als zoete broodjes doorheen ,en uit een van 
die aanvallen wist Vabian te scoren dit in de 30e minuut 1-0.tien minuten later was het de BUITENLANDER 
(HAKAN) die al glijdend de 2-0 wist te scoren. Hij nam na rust ook de 3-0 voor zijn rekening, hierna was het de 
wedstrijd van Antonio die een zuivere hattrick wist te scoren en zodoende een 6-0 overwinning op het 
scorebord bracht. Het elftal speelde in de volgende opstelling, Arno.Michael de Vries,Remco Steding,Patrick, 
Frank Meyn,Michael Willemse,EL.C,Vabian Braam,Antonio,Hakan en Peter Mandjes.Reserve Mark 
Verkuil.Fred en Jeroen die na rust alle drie in het veld kwamen, jongens dit was een beperkt verslag daar ik 
mijn spraak recorder niet mee had dus met dank aan Karel voor het doorgeven van de doelpuntenmakers. 
Tevens dank aan ons Nieuwe B Lid en scheidsrechter de Heer M.Goebert en onze vaste Grensrechter de Heer 
J.Laan.Jongens Bedankt voor een fijne voetbalmiddag. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

RCZ jongens 10-2 – Purmerland 10-3, eerste wedstrijd 23 september 2017, Eindstand 10-1 

 
Zaterdagochtend, we maken ons op voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Deze keer nog geen voetbalkleding 
aan, maar in een gewone broek: ze worden dit jaar gesponsord en er ligt een pakketje voor de kids klaar bij RCZ. We 
zijn heel benieuwd…. 
 
Bij de kleedkamer aangekomen ligt er per nummer een tas klaar, de jongens mogen zelf kiezen met welk nummer ze 
het beste kunnen spelen. Dat beloofd dus wat voor komend seizoen. In de tas een wedstrijdoutfit, maar ook 
trainingspak en warme windjas. Echt heel gaaf. De jongens zijn er heel erg blij mee. Vervolgens omkleden en het veld 
op.  
 
Er wordt begonnen met een warming-up. Ze hebben er zin in! Dan het startsignaal. Er wordt hard gewerkt en bij 
balverlies wordt er gelijk gehandeld en de bal weer teruggehaald. Het openingsdoelpunt wordt al snel gemaakt door 
Vigo, gevolgd door doelpunten van door Thyno en Kaya. Dan toch een kans voor de tegenstander en het wordt 3-1. 
Maar niets aan de hand, het team gaat vol energie verder en Vigo scoort na een prachtige voorzet door Milo. Keeper 
Steijn heeft tussendoor nog een prachtige redding en Invaller Sven scoort de 5-1 en met die stand gaan ze de rust in. 
Na de rust gaat het op dezelfde voet verder. Er wordt goed naar de zijkanten gespeeld en snel gehandeld bij 
balverlies. Er wordt maar liefst nog 5x gescoord (Sven 2x, Vigo, Milo & Kaya) met nog twee reddingen van Steijn uit 
vrije trappen. De trainer is nog wat kritisch op het eind (ze hadden wel nog 10 doelpunten kunnen scoren…), maar 
deze ouder heeft een mooie wedstrijd gezien met een top-inzet van alle spelers in hun mooie nieuwe gesponseerde 
tenues. Op naar een mooi seizoen! 

 
 



 

 

 

Knollendam Zo- RCZ Zo 

Vanmiddag gingen wij op bezoek in oost -Knollendam om daar Knollendam te bestrijden de Kampioen van 
vorig seizoen in de vijfde klasse. Om zeven minuten over twee liet scheidsrechter de Heer C.Ham aftrappen 
,een in het begin een zeer aanvallend RCZ ,met een scala aan kansen maar geen doelpunten zo was er na 
twee minuten een prachtig schot van Ferdy maar net naast. Even later na goed doorzetten van Kok op nummer 
11 (ken helaas nog niet alle nieuwelingen van naam excuus daarvoor)deze alleen op de keeper ,maar deze 
wist met zijn voet te redden. Hierna een kans voor nummer 11 na een voorzet van rechts maar hij wist alleen 
maar de bal te schampen ,even later miste ok een mooie kans,maar op slag van rust was het toch eindelijk 
raak een knappe bal van Tom op Bennie die beheerst afmaakte 0-1.Na rust ging Knollendam gelijk in aanval 
met bijna de gelijkmaker ,daar ik naar het toilet was heb ik dat niet goed mee gekregen, toen ik terug kwam en 
de wedstrijd verder volgde vond ik de scheidsrechter ietwat vreemde beslissingen, vaak in ons voordeel dat lukt 
meestal deels als geen commentaar op een de mam levert ,wat Knollendam vaak wel deed vandaar ook de 
gele kaarten. De wedstrijd vorderde gestaag met toch wel kansen voor beide teams,het was voor ons alleen 
een pechdag kwa blessures alle drie de reserve spelers moesten invallen waarvan Ricardo twee kansjes kreeg 
maar twee keer wist de keeper redding te brengen voor Knollendam, vlak voor tijd een snelle ingooi van 
Damion op Kok deze gaf meteen voor op Tom deze draaide om zijn as en haalde uit 0-2 ondanks tien minuten 
blessure tijd wist Knollendam het net niet te vinden dankzij een paar goede reddingen van onze keeper.De 
eerste klap is een daalder waard.Jongens Bedankt voor een Fijne Voetbalmiddag. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

Van de volgende spelers ontvangen we graag nog een foto 
voor op de digitale spelerspas.  

Dit hoeft geen pasfoto te zijn. Het mag ook een gewone 
foto zijn, waar je gezicht duidelijk herkenbaar op staat. 
Je kan de foto zelf uploaden via de app voetbal.nl 
(registreren/inloggen met het emailadres zoals dat bij ons 
en de KNVB bekend is) of een digitale foto mailen 
naar ledenadministratie@rcz.nu 

Bakker, Heijme Nieto, Camilo Neelen, Fons 

Chaban, Daygham Oosterveld, Max Elijah Waqué 

Chaban, Derar Robbins, Charlie Westphal, Odyle 

Chahbouni, Irshad Schoenmaker, Jesper Zwart, David 

Creton, Guy Sernee, Sydney Wamboi, Angelo 

Darwish, Mohamed Singh, Prithvi Kolcuoglu, Kaan Berat 

Delgado Nascimento, 
Shalden 

Snel, Raffael 
Walker, Xavier 

Dogan, Erdem Ternede, Dannisha Houtman, Dani 

Graaf, Ebony de Tosun, Ibrahim  

Groot, Joël Uhlenbeek, Jaiden  

Heuvel, Anne Uiterwaal, Fiona  

https://rcz.voetbalassist.nl/ledenadministratie@rcz.nu


 

 

 

 
 

 
 

 
Beste RCZ-er, 

 
Graag roepen wĳ  jou op om nu mee te doen aan de Grote Cruĳff Club 
Actie en zo geld te verdienen voor onze clubkas. Koop het boek Johan 
Cruĳff  – Mĳn voetbal op www.cruĳffactie.nl en verdien per exemplaar 4 
euro voor RCZ! 
In dit boek laat Johan Cruĳff de essentie van voetbal zien aan de hand 
van 14 basisprincipes. Zĳn lessen staan niet alleen garant voor succes 
op het veld, het zĳn ware levenslessen. Hét lĳfboek voor elke 
voetballiefhebber, van jong tot oud en van amateur tot prof. Uit alles 
blĳkt waar Cruĳff  voor staat: mooi, aanvallend voetbal, veel aandacht 
voor de voetballer zelf en bovenal: spelplezier. Dat is de grootste motor 
van succes. Zĳn visie is niet zomaar een mening maar een overtuiging 
gebaseerd op tientallen jaren ervaring op het hoogste niveau. Een visie 
waarmee hĳ zichzelf en veel andere talentvolle spelers naar de 
absolute top bracht en waar nog elke dag aan wordt gerefereerd. 
  

Johan Cruĳff  heeft zich altĳd actief ingezet om het plezier van voetbal en samen spelen over te dragen. Met deze 
actie zetten we zĳn gedachtengoed voort: Door voetbalclubs te steunen zorgen wĳ ervoor dat zoveel mogelĳk 
mensen plezier blĳven beleven aan het spel. 
Dus doe nu mee en bestel het boek op www.cruĳffactie.nl! 
Hoe werkt het? Selecteer je eigen voetbalclub en bestel het boek. Per verkocht boek verdient de club € 4,-. Ook 
wordt er per boek € 1,- afgedragen aan de Cruyff Foundation; dit geld komt ten goede aan sportactiviteiten voor 
kinderen. De actie duurt tot en met 31 december 2017. In januari wordt de balans opgemaakt en zal het 
verdiende bedrag in één keer worden overgemaakt aan de club. 
  
Hartelĳke groet, 
RCZ 
  
Link naar een filmpje over het boek: https://youtu.be/vyKEZCj-hwc 

https://youtu.be/vyKEZCj-hwc


 

 

 

 
 

De grote clubactie is nu 1 week van start gegaan als het goed is hebben alle jeugdleden van 
hun leiders/trainers ontvangen hun lotenboekje/lijst ontvangen, zo niet dan hoor ik dat 
graag!!! via  jeugdevenementen@rcz.nu 
Een aantal ingevulde lotenboekjes met zijn al weer ingeleverd , top gedaan. 
Hieronder zie je informatie van de verkoopwedstrijd van de Grote clubactie lees dit goed 
door en schrijf je in, succes. 
 
Verkoopwedstrijd 2017 
Stimuleer uw lotenverkopende jeugd om mee te doen met onze landelijke Kids-
Verkoopwedstrijd! Ook dit jaar organiseert de Grote Clubactie deze wedstrijd speciaal voor 
lotenverkopers t/m 13 jaar.  

De beste lotenverkopers maken kans op een Playstation 4, een fiets of één van de andere 
mooie prijzen zoals entreekaarten voor een pretpark of een trainingspak van Masita. 
 
Prijzenpakket  
Deze prijzen kunnen uw lotenverkopers winnen in 2017: 
 
- 1x Playstation 4 met een cadeaubon voor een spel naar keuze 
- 1x fiets t.w.v € 250,-  
- 13x 4 entreekaarten voor Bobbejaanland 
- 52x 4 entreekaarten voor Madame Tussauds 
- 25x trainingspak van Masita 
- 10x Sportboxx cadeaubon t.w.v € 50,-  
- 65x Familietickets Schiphol behind the scenes  
 
Let op! Inschrijven voor de Kids-verkoopwedstrijd is mogelijk vanaf 16 september t/m 
12 december 2017.  
 
Uw verkopende jeugdleden kunnen zichzelf inschrijven via de Kids-website. Voor meer 
informatie, zie kids.clubactie.nl. 
Alle prijswinnaars ontvangen uiterlijk 22 december 2017 bericht van ons. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://kids.clubactie.nl/


 

 

 

Een nieuwe, makkelijke manier om RCZ te sponsoren. 

 
Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst 
naar https://www.sponsorkliks.com/  

Kies RCZ als doel en ga daarna naar de online webshop van je keuze. Er zijn meer 
dan 750 online winkels aangesloten, waaronder  

Bol.com,  HEMA, Albert.nl, Wehkmap 

CoolBlue, Zalando en Thuisbezorgd.nl 

Elke aankoop, dus ook je pizza, bij een van deze bedrijven levert RCZ een 
commissie op, terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niets extra. 

Op onze website staat ook een banner van SponsorKliks. 

  

 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/


 

 

 

elerspassen! 



 

 

 

 


