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De dispensatie van de KNVB om zonder spelerspas te spelen is per 19 september opgeheven. Dit 

betekent dat je zonder spelerspas GEEN wedstrijd mag spelen. Van de volgende spelers ontvangen 
we MET GROTE SPOED een pasfoto zodat we een spelerspas kunnen aanvragen. Graag inleveren 
in de kantine, foto in een envelop, met je naam er op!!!! 

Adis Amiri, A.    

Sami Badrising, S.    

Ali Bayraktar, A.    

Ivar Bonapart, I.    

Jonathan Carbin, J.J.M.    

Ellis Commandeur, E.    

Guy Creton, G.N.V.N.    

Justin Anthony Daalder, J.A.    

Shalden Delgado Nascimento, S.    

Anthony Delgado, A.    

Carlos Henrique Faneco Gouveia, C.H.    

Christiaan Gonzalez Fernandez, C.    

Bruce Jacobs, B.    

Rasjied Joemrati, R.O.A.    

Noa Kersten, N.    

Jordi Feliu Lires Molina, J.F.    

Meral Nieborg, M.    

Tom Oversluizen, T.W.    

Gilson Rodrigues, G.R.C.    

Samudi E Williams, S.E.    

Mert Yildirim, M.    

Thije                 Bakker  
 

 
Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

22 sep 20.15 DWS VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 4 - 1 

24 sep 8.30 Sporting Krommenie JO8-3 RCZ JO8-1 2 - 3 

24 sep 8.45 RCZ JO9-4 Westzaan JO9-2 4 - 1 

24 sep 8.45 RCZ JO8-2 WSV 30 JO8-1 0 - 20 

24 sep 8.45 Purmerend JO9-2 RCZ JO9-1 1 - 3 
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24 sep 8.45 RCZ JO13-2 KFC JO13-4 9 - 0 

24 sep 8.45 ZOB JO13-2 RCZ JO13-1 0 - 4  

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

24 sep 9.00 IVV JO10-2 RCZ JO10-2 0 - 10 

24 sep 9.00 ZCFC JO11-1 RCZ JO11-2 1 - 10  

24 sep 10.00 RCZ JO10-3 DEM JO10-5 1 - 8 

24 sep 10.00 ZOB JO9-1 RCZ JO9-2 6 - 4 

24 sep 10.00 Zaanlandia JO9-6 RCZ JO9-3 5 - 3 

24 sep 10.00 ODIN 59 JO10-4 RCZ JO10-1 4 - 8 

24 sep 10.00 Medemblik JO11-1 RCZ JO11-1 3 - 1 

24 sep 10.30 RCZ JO12-1 Kon. HFC JO12-3 5 - 2 

24 sep 10.30 RCZ JO14-1 WSV 30 JO14-2 2 - 3 

24 sep 11.15 Purmerend JO15-3 RCZ JO15-1 4 - 2 

24 sep 11.30 RCZ JO11-3 Ilpendam JO11-2 9 - 4 

24 sep 12.00 RCZ JO17-1 Zilvermeeuwen JO17-1 - 

24 sep 12.00 RCZ 45+1 Wherevogels De 45+1 3 - 6 

24 sep 12.15 TOB 3 RCZ 2 6 - 1 

24 sep 13.00 RCZ JO13-3 Zaanlandia JO13-6 - 

24 sep 14.00 RCZ JO19-1 Westzaan JO19-1 1 - 3 

24 sep 14.00 RCZ 35+2 Dijk De 35+2 3 - 3 

24 sep 14.30 RCZ 1 Meteoor 1 1 - 3 

24 sep 15.30 Sporting Martinus 35+2 RCZ 35+1 4 - 2 

24 sep 17.00 Volendam (rkav) MO13-4 RCZ MO13-1 0 - 8 

25 sep 11.00 FIT VR3 (zon) RCZ VR1 (zon) 4 - 2 

25 sep 11.00 WSV 30 4 (zon) RCZ 3 (zon) 7 - 0 

25 sep 11.30 DWS 2 (zon) RCZ 2 (zon) 3 - 3 

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

25 sep 12.00 Ilpendam 5 (zon) RCZ 5 (zon) 0 - 4 

25 sep 14.30 DRC 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 2 

http://www.rcz.nu/113/4877/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/4790/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/4360/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 
 

28 sep 19.00 RCZ JO14-1 Purmerland JO14-1 

1 okt 8.45 RCZ JO13-1 Purmerend JO13-3 

1 okt 8.45 RCZ JO9-2 Purmerend JO9-3 

1 okt 8.45 RCZ JO9-3 Fortuna Wormerv. JO9-6 

1 okt 8.45 RCZ JO8-1 Kon. HFC JO8-6 

1 okt 8.45 RCZ MO11-1 Assendelft MO11-1 

1 okt 10.30 RCZ JO15-1 SVA JO15-1 

1 okt 10.30 RCZ JO10-1 Sporting Krommenie JO10-3 

1 okt 10.30 RCZ JO10-2 Zaanlandia JO10-2 

1 okt 10.30 RCZ JO9-1 SDZ JO9-3 

1 okt 10.30 RCZ MO13-1 Purmerland MO13-1 

1 okt 12.00 RCZ JO14-1 Fortuna Wormerv. JO14-3 

1 okt 12.00 RCZ JO12-1 WSV 30 JO12-1 

1 okt 12.00 RCZ JO11-1 Beemster JO11-1 

1 okt 12.00 RCZ JO11-2 Ilpendam JO11-1 

1 okt 14.00 RCZ 35+1 Eendracht'82 35+1 

1 okt 14.00 RCZ 2 KFC 2 

1 okt 14.30 RCZ 1 Portugal Adam FC 1 

1 okt 16.00 RCZ JO19-1 EVC JO19-1 

1 okt 16.00 RCZ JO17-1 Purmerend JO17-1 

2 okt 10.00 RCZ 4 (zon) Jisp 2 (zon) 

2 okt 11.00 RCZ 2 (zon) OSC 4 (zon) 

2 okt 12.00 RCZ 3 (zon) Purmersteijn 5 (zon) 

2 okt 14.00 RCZ 1 (zon) Ilpendam 1 (zon) 

2 okt 14.00 RCZ 5 (zon) Jisp 3 (zon) 

2 okt 14.00 RCZ VR1 (zon) Weesp FC VR1 (zon) 
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Programma aanstaande UIT-wedstrijden 
 
 

28 sep 19.00 ZOB JO19-2 RCZ JO19-1 

1 okt 8.45 Zaanlandia JO10-3 RCZ JO10-3 

1 okt 8.45 Beemster JO8-1 RCZ JO8-2 

1 okt 9.45 Purmersteijn JO11-3 RCZ JO11-3 

1 okt 10.30 Volendam (rkav) JO13-6 RCZ JO13-2 

1 okt 10.45 Hercules Zaandam sc JO13-3 RCZ JO13-3 

1 okt 11.30 Zaanlandia JO15-4 RCZ JO15-2 

1 okt 14.30 RODA 23 45+1 RCZ 45+1 

1 okt 15.00 GeuzenM'meer 35+1 RCZ 35+2 

 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 29 SEPTEMBER 
 
17.30-19.15 : Mireille 

19.15-21.00 : Gré 
21.00-Einde : 
 

KANTINEDIENST ZATERDAG 1 OKTOBER 
 
08.00-12.00 : Arnaud 

08.15-10.30 : Ouder MO13-1 (Karin) + Ouder JO9-1 (Natascha Gonzalez)) 
+ Ouder JO10-1(Jan of Annerieke Kes) 

09.30-12.00 : Ouder JO11-2 (mevr Akpinar )+ Ouder JO 12-1(Arianne) 

10.30-13.00 : Ouder JO13-1 (Roland Sandvliet) + Ouder JO9-2 (Corinne) 
+ Ouder JO9-3 (Ouder Jayesh Parag) 

12.00-14.30 : Ouder JO15-1 + Ouder JO11-1 (Huib Oosterveld) 

13.00-Einde : Mary & Sabrina 
16.00-18.30 : Speler zaterdag 2 
16.30-19.00 : Speler RCZ Zaterdag 1 (Dennis van der Tuuk) 

 
KANTINEDIENST ZONDAG 2 OKTOBER 
 

09.00-Einde : Gré 
10.00-14.30 : vaste medewerker 
12.00-14.30 : Speler RCZ 4 (Seb Keijzer & Toy de Lima) 

13.00-Einde : vaste medewerker 
13.00-15.30 : Speler RCZ 2 
14.45-18.30 : Ada 

16.00-18.30 : Speler RCZ 1 + Speelster RCZ Dames (Myrthe) 
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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. 
 
 

ZCFC JO11-1  -  RCZ JO11-2                   1-10 
 

Nadat twee weken geleden met klinkende cijfers was gewonnen in Oostzaan in een 
gloednieuwe teamsamenstelling en vorige week…....nou ja………er thuis ook gevoetbald 
werd maar we het over die wedstrijd maar niet zullen hebben……..gingen de boys van RCZ 
Onder de 11, team 2 ook vandaag weer juichend de kleedkamer in. 
 
Het eerste van ZCFC met flinke cijfers verslagen en daardoor weer opnieuw in de bovenste 
regionen van de competitie actief. Geweldig, maar hoe kwam dit dan? 
Was het omdat: 

- We deze keer, net als in Oostzaan, heel vroeg ons bedje uit moesten, wat voor 
sommige ouders nog wel heeeel erg vroeg is, maar voor onze fit en fruitig ogende 
jongens nooit vroeg genoeg?  

- Trainer en leider René vandaag veertig (en nog iets) werd en de jongens hem een 
leuk verjaardagscadeautje wilden geven? (Dat is goed gelukt dan!) 

- We tegen buurman ZCFC moesten en sommige spelers van ons team tegen 
klasgenoten moesten spelen en komende maandag in de kring met opgeheven hoofd 
een leuk verhaal wilden vertellen in de kring over hun voetbalprestaties?  

- Wij, volgens sommige ouders van de tegenpartij, een team hadden met louter E-tops 
spelers? (Huh, jullie vergissen je echt lieve ouders! Want waarom speelt niemand van 
ons basisteam daarin? ) En kregen we daardoor vleugels?  

- Onze fantastische keeper Bruce, die helaas langdurig geblesseerd is, maar wel op 
elke training en bij elke wedstrijd komt kijken, ons instraalt met positieve vibes vanaf 
de kant? 

- De zon op deze super-Saturday al heel vroeg begon met schijnen, de ouders aan de 
kant hierdoor hun kleurtje konden bijhouden en deze koperen ploert ons allen 
verwarmde met zonne-energie? 

Het kan allemaal een klein beetje meegespeeld hebben vandaag……Maar voor 95% werd 
deze wedstrijd winnend afgesloten omdat: 

- Iedereen vandaag echt fantastisch samenspeelde; er werd eerst goed gekeken waar 
de bal heen moest. De bal werd gewoon aan een medespeler gegund als die er veel 
beter voorstond qua positie, ipv zelf een doelpunt te willen scoren omdat dat zo fijn 
voelt. Hierdoor ontstonden er prima combinaties waaruit regelmatig een doelpunt viel 
of op zijn minst een gevaarlijke situatie ontstond. Door samen goed te spelen, leidde 
dat tot de gezamenlijke overwinning! Dat is teamspirit!  

- Dat geweldige spel, waar ook langs de kant genietend naar gekeken werd, de 
afgelopen weken is getraind op de maandagen en woensdagen door René. 

- Deze trainingen trouw bezocht worden door alle jongens!  
- Er goed geluisterd werd in het veld naar de aanwijzingen van de trainer langs de 

kant; 
- En er gewoon 100% positieve inzet werd getoond vandaag; super hard gewerkt 

jongens! 
 
Voor de statistieken hier nog even de doelpunten van deze dag: 
Brent 4 stuks, Erdem 2, invaller Fons (thanx voor je inzet!) 2 en invaller Xavier uit het andere 
E-team onder 11 ook 2 stuks (hard gewerkt de hele wedstrijd!). Het gemaakte tegendoelpunt 
door ZCFC verdienden ze ook wel, omdat ze ondanks dat wij binnen heel korte tijd al flink 

mailto:redactie@rcz.nu
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voorstonden, toch bleven doorgaan met aanvallen creëren (helaas voor hen werden die al 
vroegtijdig onderschept door ons superteam) en hun hoofd niet liet hangen. Angelo, onze 
keeper-invaller, heeft soms echt wel wat te doen gehad en deed dit prima! En Sven, Samuel 
en Atakan hebben uitstekende kansen gecreëerd voor onze doelpuntenmakers door het 
geven van uitgekiende voorzetten en lekker snel door te tikken. Ze zaten zelf ook af en toe 
dichtbij het maken van een nieuwe goal.  
We hopen dat onze snelle, oersterke achterhoedespeler Rüştü weer snel beter is en 
volgende week is Noaquin er uiteraard ook weer. En zo hadden we en hebben we een lekker 
team! 
 
As zaterdag spelen we wel om 12.00 uur jongens! Spaar je energie voor die tijd, zodat jullie 
hopelijk weer kunnen vlammen, maar nu tegen de huidige koploper. Als jullie net zo goed 
spelen als vandaag gaat dat zeker lukken! En als het misschien ook een beetje helpt; doe 
maar net alsof jullie leider volgende week weer jarig is en gun de beste man weer een mooi 
verjaardagscadeau. Bij winst op de koploper schijnt er opnieuw getrakteerd te gaan worden 
op chips! Dus……..vooral doorrrrrrrrrgaan!  
 
Groetjes Jacqueline 
 
Zuid Oost Beemster 2 - RCZ 1 
 

Man man het is vroeg, wie bedenkt deze tijden! 
8:15 zuid oost Beemster. Nr 1 tegen nr 2, dat beloofd een spannende wedstrijd te worden. 
Hebben we mazzel gehad of zijn we gewoon goed.  
ZOB speelt in het wit...wij ook, dus er moeten hesjes komen. Duurt erg lang. Psychologisch 
spel is begonnen haha.  
Eerste aanval gaat over...dat beloofd wat. De tweede volgt direct. Jongens...binnen drie 
minuten vinden we het al spannend! 
Ja hoor, Bartek loopt de bal zo naar binnen 0-1 
ZOB staat niet voor niks 2e, zelfs loek moet wakker blijven, ook leuk voor de verandering.  
Ooowww wat is dit leuk jongens....het is vroeg, maar we zitten hier met een big smile langs 
de lijn, mega fanatiek te zijn.  
De trukendoos word opengetrokken...maar denk er nu aan...niet teveel spelen, het is pas 0-1 
Mooie aanvallen wel, en in gedachten had de score al anders geweest, maar wat in 
gedachten gebeurd, gebeurd niet in de benen...de bal ga minder hard dan ze willen. 
Mark krijgt een standje van de scheids...wel ff melden en toestemming vragen als je wisselen 
wil. Niet dat de scheids dat zelf door had, dat vertelde de coach van ZOB ff, waar kan je je 
druk om maken.  
Yasha had een pracht pass, nu maar hopen dat cameraman Danny dat heeft gefilmd (niet 
dus vanwege de zon, jammer) 
Vrije trap die yasha afdwong door te gaan zitten en Omed schiet hem er direct in 0-2, mooie 
bal man. 
Corner tegen...niks aan de hand. 
Quinten krijg de bal mee en gaat. Een gazelle loopt niet sneller!! Speelt hem af en liet zijn 
ego niet meelopen en Nikaj scoort 0-3. Mooi debuut Quinten!! 
Loek heeft moeders trots gemaakt en een bal vast gehad...topper:)  
Corner...maar dat maakt niet uit want we hebben een top verdediging. 
Ali schiet!!! Mooie bal, helaas geen goal. 
Rust 
ZOB speelt de tweede helft met hoge beentjes, jammer. 
Het is een beetje saai nu...gebeurt weinig.  
Dat ziet ZOB ook dus probeert wat meer aan te vallen en de coach schreeuwt alsof zijn 
leven er vanaf hangt.  
Kom op RCZ ...even erbij blijven. 
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Finsch geeft een corner weg...En je ziet hem denken...waarom doe ik dat nou??? Maar we 
hebben een topkeeper en de 0 staat.  
Hard tegen hard en de scheids en ouders overleggen nu of Finsch geel of zelf rood moet 
krijgen. Frontale botsing. Niks aan de hand. 
En dan 0-4! keeper uit de goal en Damian maakt daar gretig gebruik van, hoppa. 
RCZ gaat er nog even voor, maar de scheids maakt er een einde aan. 
Eindstand 0-4 de mannen blijven koploper. Lekker hoor mannen. 
Al valt te vroeg opstaan niet mee, dit soort potjes maken een hoop goed. 
Tot volgende week! 
 
Afdeling beeld en communicatie JO13-1 
 
Hellas sport 2 - RCZ 4 
 

Beste supporters van de Gladiatoren van RCZ 4. Na lang wachten is hier eindelijk weer een 
verslag van jullie favoriete Racers. Allereerst wil ik Karel en Mary hartelijk bedanken voor het 
grandioze feest ter ere van de vijftigste verjaardag van Mary. Ook was daar zaterdag avond 
24 september de surprise party voor Wim van Geenhuizen die de achtenswaardige leeftijd 
van 30 jaar gaat bereiken op 3 oktober a.s. ook dit was een grandioze party. Dan nu ook 
even over de wedstrijd. Zoals u weet, supporter van RCZ 4, leid de weg naar victorie niet 
over rozen. De eerste twee wedstrijden van dit seizoen werden helaas maar waar kansloos 
verloren met duidelijke cijfers als 6-1 en 3-7. U begrijpt dat er wat moest gebeuren om deze 
negatieve spiraal te doorbreken. Daarom verscheen er een zeer gemotiveerd team aan de 
start tegen Hellas Sport 2, wie had gedacht dat we als RCZ 4 tegen een tweede team 
zouden spelen  van een roemruchte club als Hellas Sport ( ontstaan uit twee oude Zaanse 
clubs met veel historie, ZFC en ZVV, ZFC was van  1954 tot 1971 een semi prof club die in 
1958 nog kampioen van Nederland werd in de tweede divisie A) De Racers zijn naar 
ongekende hoogte gestegen. Om op het terrein van Hellas Sport te komen is daar de rit door 
het altijd pittoreske Zaandam. Bij het terrein aangekomen waren de meeste van de 
geselecteerde spelers voor dit belangrijke duel reeds aanwezig. De selectie van RCZ 4 kent 
19 spelers maar op deze zondag waren er slechts 12 goed genoeg bevonden door de 
coaches John en Ruud om deze wedstrijd aan te kunnen. De wedstrijd kenden in het begin 
een gelijk opgaande strijd en over en weer waren er kleine kansen. Helaas voor de Racers 
was het Hellas sport die de gegeven ruimte voor een afstand schot benutte en Jordy 
kansloos werd verslagen en de 1-0 op het denkbeeldige scorebord kwam te staan. Geen 
man over boord zeiden de Racers, kan gebeuren en er werd ook niet gemopperd op elkaar, 
een positief punt. De mannen van Hellas Sport wisten de voorsprong naar 2-0 uit te bouwen. 
Door een klutsbal verdween de bal pardoes in het doel. De mannen van RCZ 4 gingen nog 
beter hun best doen en dat resulteerde al gauw in dat Danny kon profiteren van een 
verkeerde terug speelbal van Hellas Sport, de keeper omspeelde en in een leeg doel schoot 
waardoor de 2-1 op het denkbeeldige electronische scorebord kwam te staan. De massaal 
meegekomen supporters van RCZ 4 gingen er eens goed voor staan, dit doelpunt gaf de 
burger moed tenslotte. Hellas Sport dacht er echter anders over en binnen twee minuten was 
de marge weer twee doelpunten en werd de ruststand bereikt met 3-1 voor Hellas Sport. Bij 
het begin van de tweede helft leek het wel dat de krachten van Hellas Sport minder waren 
geworden, waar ze in de eerste helft steeds op elke bal jaagde begonnen ze nu toch wat 
rustiger aan te doen, het gevolg hiervan was dat de Racers steeds sterker werden en er ook 
kansjes begonnen te ontstaan. Maar het was Hellas Sport die een dekkingsfout bij een 
corner genadeloos afstrafte en de 4-1 op het denkbeeldige elektronische scorebord liet 
oplichten. De Gladiatoren van RCZ rechte hun rug na deze tegenslag en gingen op zoek 
naar doelpunten. De Racers kregen steeds meer energie en de krachten bij Hellas Sport 
namen zienderogen af. Na goed doorgaan dacht Rob de bal in het lege doel te kunnen 
koppen maar een speler tikte de bal met de hand uit het doel, strafschop, deze werd door 
Rob feilloos benut en konden de Racers alsnog juichen. Maar deze Racers wilde meer en 
opnieuw werd de aanval gezocht en dat leidde in diverse hachelijke situaties voor het doel 
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van Hellas Sport maar de bal weigerde om tegen het netje tot stilstand te komen. Een 
voorbeeld hiervan is de krachtige uithaal van Dani die op de kruising paal-lat terechtkwam 
ipv tegen het net. Eindelijk werd deze ban doorbroken door good old Svezdan, die na een 
mooie combinatie op het middenveld vanaf rand strafschopgebied kon uithalen en de keeper 
verschalkte met een hard schot in de rechterhoek. De Racers roken bloed, Hellas Sport was 
geen schim meer van het team in de eerste helft en de Racers wilde meer en gingen op jacht 
naar de gelijkmaker. Niet veel later viel deze dan ook. Het was Martijn die uit een vrije trap 
de bal voorgaf maar omdat alles en iedereen deze voorzet miste verdween de bal pardoes in 
het doel van Hellas Sport en werd de 4-4 met luid gejuich door de RCZ aanhang begroet. Dit 
was gerechtigheid. Maar nog was de honger van RCZ 4 niet gestild en werd de jacht 
geopend op de winnende treffer. Het was Martijn die na een goede pass van Rob deze 5e 
treffer op zijn schoen had. Maar de scheidsrechter dacht er anders over, ondanks dat de 
grensrechter NIET vlagde voor buitenspel ( dat was het ook niet!)besloot de scheids om toch 
maar te fluiten. Weg kans. Hij zei nog wel sorry en dat hij een foutje had gemaakt maar het 
koste de Racers wel de overwinning. Ondanks dit overheerste bij de Racers toch een 
tevreden gevoel. Van een 4-1 achterstand terug komen naar een 4-4 eindstand is natuurlijk 
ook een zeer knappe prestatie. Chapeau!!  Mannen goed gedaan!!! Aanstaande zondag kunt 
u uw favorieten met eigen ogen aanschouwen om 10 uur op het Jagersveld met als 
tegenstander Jisp 2. Zet hem op mannen en hou de punten op het Jagersveld. 
 
De Knoet.    
 
 
Medemblik JO11-1 – RCZ JO11-1 

 
Dacht iedereen dat de transfermarkt gesloten was, moest ie toch nog opengebroken worden 
de afgelopen week. Nood breekt immers wet. Er waren teams met hoge personele nood en 
dat kon helaas alleen opgelost worden door het E-tops-team terug te trekken uit de 
competitie en spelers door te schuiven naar noodlijdende teams. 
Teleurstelling alom, maar bij andere teams opluchting. En zo blijkt maar weer dat elk verhaal 
twee kanten heeft. De E-tops gaan weer gewoon 7 tegen 7 spelen op een klein veld en 
Mykah, Sydney en Menno vertrekken transfervrij om elders hun geluk te beproeven en 
teams uit de brand te helpen. De overige E-tops spelers, Angelo, Fons, Joris, Boyd, Thomas, 
Kerim, Kick, Sem, Max en Jasper vormen het komende seizoen de JO11-1.  
 
En met dat team werd zaterdag vol goede moed naar Medemblik gereden. Fons en Angelo 
deden met de JO11-2 mee en ik heb vernomen dat beiden dat zeer verdienstelijk hebben 
gedaan. Het was nog vroeg toen de Racers in Medemblik aankwamen, menig meegereisde 
ouder snakte naar koffie (een enkele cola light daargelaten), maar de spelers stortten zich 
met veel enthousiasme (lees: kabaal) en vol overgave op de voetbaltafel om de te spelen 
tactiek alvast door te nemen. 
De vorige wedstrijd van Medemblik was met 11-0 gewonnen, dus de tegenstander was een 
beetje lastig in te schatten, maar van ontzag was bij onze mannen geen sprake. Afgezien 
van een dot van een kans voor Medemblik die strandde op de paal in de beginfase van de 
wedstrijd, ging het tamelijk gelijk op met aanvallen over en weer. RCZ liet geregeld leuk 
combinatievoetbal zien, je merkt dat de mannen elkaar steeds beter gaan vinden in het veld. 
Natuurlijk werd Thomas op de proef gesteld door Medemblik, maar tot een doelpunt leidde 
dat niet. En ook Kerim wist zich door de defensie van de tegenstander te wringen en tot een 
schot op doel te komen, helaas met net te weinig kracht. Een counter van Medemblik zorgt 
voor het eerste doelpunt in de wedstrijd, met een goed schot middendoor wordt het 1-0. 
Miepmiep Kick (hij is nogal snel) laat het er niet bij zitten en haalt van afstand uit. Zijn schot 
gaat rakelings langs de paal. Medemblik jaagt op de 2-0 en RCZ op de gelijkmaker. Boyd 
gooit in, Kerim kopt in het doelgebied door, Max vist de bal uit de lucht en schiet in ene. 
Helaas naast, maar een mooie kans. Dan gaat Medemblik aan de haal met de bal. Door snel 



De Racer – nummer 5 seizoen 2016/2017 27-09-2016 

Website: www.rcz.nu 

combinatievoetbal belandden ze in de 16, waar een mannetje zeer vrij staat en helaas de 2-0 
scoort. 
Met die stand gaan de teams aan de thee. Langs de lijn wordt door de supporters van 
Medemblik met respect over RCZ gesproken. “Een leuke pot”, “het gaat aardig gelijk op”, 
“leuke tegenstander” zijn uitspraken die te horen vielen. Fijne complimenten, maar nu de 
doelpunten nog. 
Na rust staat het jammer genoeg binnen de kortste keren door een mooi hoog schot door het 
midden 3-0. RCZ laat de koppies echter niet hangen en blijft aanvallen. Natuurlijk Medemblik 
ook, maar de Racers willen per se dat doelpunt scoren. En het lukt Kerim. Hij speelt de 
verdediging van Medemblik uit en weet tussen drie man toch te scoren, 3-1. De eer is gered. 
Niet veel later haalt Boyd verwoestend diagonaal uit. De toeschouwers juichen al, maar de 
bal belandt knalhard op de paal! Medemblik realiseert zich dat RCZ zich niet bij een 
nederlaag neerlegt en gaat voor een vierde goal. Helaas voor hen staat daar Thomas, die 
met een paar goede reddingen de score op 3 doelpunten weet te houden. 
Medemblik wil erop en erover, en voor RCZ is het alle hens aan dek. SuperJasper weet als 
centrale verdediger telkens een voetje tussen een Medemblikse aanval te krijgen en zo 
menige aanval te verstoren. Wat zullen de Medemblikkers daar gek van zijn geworden. Joris 
blokt een vrije trap op de doellijn, waarop Thomas zich over de rebound ontfermt. En ook 
Sem moet zich noodgedwongen steeds vaker laten zakken om mee te verdedigen. Het is 
even flink billenknijpen de laatste minuten van de wedstrijd, maar de Racers weten de stand 
op 3-1 te houden. 
 
Met opgeheven hoofd verlaten ze het veld. Ondanks de personele omzettingen hebben de 
mannen zich kranig verweerd tegen de koploper. Het tempo lag hoog in de wedstrijd en de 
tegenstander wist elkaar feilloos te vinden, maar dat gaat bij de Racers ook lukken. Je ziet al 
dat ze steeds meer combineren. Ik blijf achter mijn bewering staan: dit team heeft potentie.  
Komt u zelf aanstaande zaterdag maar kijken, om 12 u. thuis tegen Beemster JO11-1. U 
kunt eerst fijn uitslapen en ontbijten met een krantje en croissantje, dus geen excuses. U 
bent van harte welkom langs de lijn. Tot dan! 
 
Uw razende reporter 
 
Sp.Martinus 35+1- RCZ 35+1 4-2 
 
Op deze prachtige herfstdag togen wij via de A/8 richting Amstelveen om daar Sp.Martinus 
te bestrijden alweer een voor ons onbekende tegenstander. Helaas valt over deze wedstrijd 
niet veel te beschrijven daar wij veel invallers hadden en niet in onze beste doen waren wil ik 
ook geen beschuldigde vinger wijzen .Kan alleen schrijven over de scheidsrechter als je op 
zo,n manier je club een dienst wil bewijzen dan behoor je niet te fluiten ,als je,je eigen 
grensrechter bij elk vlagsignaal honoreert  en je laat de ander links liggen dan ben 
je verkeerd bezig en behoor je niet te fluiten .Jongens Bedankt  
 

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
 
 DRC Zo -RCZ Zo 0-2 

 
Hedenmiddag ging ik met mijn Privé Chauffeur via de A/8 maar nu naar Durgerdam om daar 
de plaatselijke club te bestrijden. Daar aangekomen op het smalle dijkje ontstond er al een 
aardig probleempje om het parkeer terrein te bereiken ,maar na een paar minuten loste zich 
dat uiteindelijk op .Om zeven minuten over half drie liet de scheidsrechter van dienst eindelijk 
aftrappen en zag ik tot mijn verbazing dat ook het zondag 1 erg veel invallers had en twee 
goodold Heren Reserve stonden bij ons elftal. De eerste helft valt niet zoveel over te 
schrijven we enkele kansjes maar werden tot drie keer een halt toe geroepen door de 
vlaggenist van DRC en waar de scheidsrechter in mee ging dit tot ergernis al wat RCZ was, 
achterin hield Merijn en zijn manschappen keurig stand zodat wij met een blanco stand 
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gingen rusten. In de rust schoof de scheidsrechter aan bij enkele supporters van DRC wat 
onze supporter Tyron niet prettig vond en daarom een praatje ging maken met hem waarop 
de scheidsrechter naar zijn kleedkamer ging of het geholpen heeft weet ik niet maar we 
konden na rust niks meer verkeerd doen bij de scheidsrechter, nog  geen twee minuten 
nadat hij in het veld kwam haalde Damian verwoestend uit en was de keeper van DRC 
kansloos wat een weelde ,want vooraf gaf niemand ons iets ,ja hopelijk een punt{je} ,maar 
nu konden het er drie worden en mijn eerste woorden achter de rug van EL.C waren en nu 
Michael{O} en Johan {jopie} om de boel achterin op slot te gooien .Twee tellen later leek wel 
of de trainer op zo,n afstand mijn woorden had gehoord want Johan kwam er in en ondanks 
dat er een enkele vrije trap en een paar corners werden weggegeven wist DRC niet te 
scoren en dat deed Tom wel 0=2 en kon al wat RCZ opgelucht adem halen en weltevree 
huiswaarts keren. Jongens Bedankt voor een Fijne Voetbalmiddag. 
 

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
 
 
RCZ JO9-4 - Westzaan JO9-2  
 
Het was weer vroeg, we moesten wennen aan de nieuwe spelers, onze vaste verdediger 
Hidde was er niet, we speelden voor  
het eerst op gewoon gras, Westzaan stormde met 7 man op ons doel af. Zo, alle smoesjes 
om de vroege 0-1 achterstand te verklaren zijn benoemd.  
Het gaf ons een ieder geval de kans om te zien hoe de jongens met deze tegenslag om 
zouden gaan, het was immers de 1e keer dat 
wij op achterstand kwamen. RCZ was wel even van slag en ook het 8 tegen 8 spelen was 
even wennen. We bleven iets teveel achterin  
hangen en kwamen niet door het druk bevolkte middenveld. Een paar tactische omzettingen 
zorgden er voor dat er meer ruimte en controle  
kwam. Onze nieuwe aanwinsten Arda en Muhamet kwamen er steeds beter in en ook het 
passen ging steeds beter. Het was dan ook wachten  
op de 1-1, die kwam er dan ook na een hoog hard schot van Muhammed.  
De wedstrijd ging hierna redelijk gelijk op, er kwamen kansen heen en weer. Voor de rust 
kwam RCZ op een 2-1 voorsprong na weer een goal van  
onze topscorer Muhammed. In de rust hebben we nog de puntjes op de i gezet, we gingen 
meer via de buitenkanten spelen en meer druk naar voren 
zetten. Hierdoor kregen we nog meer controle over de wedstrijd, maar tot grote kansen 
leidde dit niet. Verdedigend stond het goed, het gemis van 
Hidde werd achterin opgevangen door Bas, Delano en een uitblinkende Sven. Justin hield 
met wat geluk zijn doel verder schoon, wel ten koste van een 
aantal blauwe plekken. De jongens waren sowieso wat geschrokken van het soms gemene 
spel bij de tegenstander. Gelukkig gingen ze er goed mee om  
en bleven ze sportief spelen. Daarnaast werd er goed ingegrepen door de leider van 
Westzaan.  
Het was voor alle ouders, broers en overige RCZ fans een grote opluchting toen Mikai 
profiteerde van onoplettendheid bij de keeper van Westzaan, eindelijk 
was daar de verlossende 3-1. Het feest werd compleet toen Muhammed heel knap zijn 3e 
goal maakte en de eindstand op 4-1 bepaalde.  
Dat onze 2 topscorers nog niet voldaan waren bleek wel uit het feit dat zij beiden even later 
alweer over het veld aan het sleuren waren, JO10-3 had tekort 
spelers en Mikai en Muhammed speelden dus hun 2e wedstrijd. Klasse mannen !  
Nadat alle uitslagen bekend waren bleek dat RCZ bovenaan staat, dit omdat koploper 
Assendelft niet in actie kwam. Datzelfde Assendelft is de volgende  
tegenstander, dus dat belooft wat !  
 
Matthijs 
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Hier alvast de informatie brief die bij het lotenboekje van de Grote clubactie 
bijgesloten is,Lees deze brief goed door voordat je loten gaat verkopen . 

 

Beste lotenverkoper, 
 

Op zaterdag 1 oktober 2016 start de Grote Clubactie. Dit jaar doen wij ook mee en 
willen wij natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen.  Ons doel dit jaar is 2000 loten te 
verkopen .                       

Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar 
onze clubkas! En met dit geld organiseren wij diverse activiteiten voor alle 

jeugdteams. Een opsomming hiervan : organisatie Sinterklaasfeest, 
kerstballentoernooi in de Struijk, jeugdtoernooi, jeugdweekend, huldiging 
kampioenen enzovoort. 

Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een 
geldbedrag van € 100.000,-! 
 
Wat is de bedoeling?  

Het verkopen van de loten is heel eenvoudig.                                                                                                
Wij werken met  Eenmalige machtiging:  De koper vermeldt zijn gegevens en 

rekeningnummer op de pagina ‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’ en het bedrag wordt 
eenmalig van de rekening afgeschreven. Het lotnummer staat op het bankafschrift 
van de koper. Let op! Vraag bij het invullen van de gegevens het IBAN (volledig 

rekeningnummer) aan de lotenkoper. 

Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje (zit 

rechts naast het invulvak voor ‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’). Hij kan dan zelf de 
deurzegel uitscheuren en met een plakbandje aan zijn deur bevestigen. 
 
Wanneer is de actie? 
De Grote Clubactie 2016 start op zaterdag 1 oktober. Vanaf die dag mag je 

beginnen met de lotenverkoop.  Omdat veel clubs en verenigingen meedoen is het 
verstandig om dan direct te beginnen. Hoe eerder je begint ,des te minder kans er is  
dat iemand van een andere vereniging  jou vóór is geweest. 

 
Aan wie mag  je verkopen? 

Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden, buren, 
enz. Daarnaast kun je langs de deuren gaan in jouw buurt, zodat je zoveel mogelijk 
loten verkoopt. 

 
Verkoopboekje inleveren 

Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in de doos van de Grote 
clubactie die in de kantine staat  voor Donderdag 17 November 2015 
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Verkoop 20 loten en ontvang een gratis pretparkkaartje*, dagje Schiphol* en/of 
ontvang 65% korting op een artikel naar keuze in de Masita webshop. 

Help het doel van onze vereniging te halen door zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Bij 20 of meer verkochte loten ontvang je van Clubcoördinator Gea van de Stadt 

een gratis entreekaart voor Slagharen, Bobbejaanland of Schiphol behind the 

scenes*. Bij de verkoop van 20 loten of meer ontvang je ook 65% korting op een 
artikel naar keuze in de Masita webshop. 
Prijzen voor lotenverkopers; win een iPad! 

Lotenkopers kunnen prachtige prijzen winnen. Maar ook jij, als lotenverkoper kan 
geweldige prijzen winnen. Doe mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans op 

deze prijzen. De hoofdprijs is een iPad! Voor meer info ga je naar: 
www.kids.clubactie.nl  
 

RCZ organiseert  ook een eigen verkoopwedstrijd. 
Alle individuele lotenverkopers die 10 loten of meer verkopen kunnen zakgeld 

verdienen : 
 

Aantal loten verkocht Zakgeld wat verdient kan 
worden 

10 € 2,50 

20 € 5,00 

30 € 7,50 

40 €10,00  

50 €12,50 
 

Ook dit jaar doen we weer wie de meeste loten verkocht heeft kan een 

cadeaubon winnen. 

*  1ste prijs € 25,00* 2de prijs  € 17,50 * 3de prijs  € 10,00 
Dit jaar hebben we weer een teamprijs weg te geven voor het team die de 

meeste loten heeft verkocht namelijk: 
Bowlen met het hele team. 

 
Wij hopen dat we dit jaar een geweldig resultaat zullen neerzetten. Heel veel succes 
met de verkoop van de loten!!! 

 
Met sportieve groet en heel veel succes met het verkopen. 
Namens de jeugdafdeling van RCZ : Gea van de Stadt 

 
 

* Geldig bij Slagharen, Bobbejaanland en Schiphol behind the scenes. 1 gratis 
entreekaart in combinatie met 1 volbetalende persoon. Kijk voor meer informatie en 

de actievoorwaarden op www.kids.clubactie.nl.  
 

http://www.kids.clubactie.nl/
http://www.kids.clubactie.nl/


De Racer – nummer 5 seizoen 2016/2017 27-09-2016 

Website: www.rcz.nu 

 



De Racer – nummer 5 seizoen 2016/2017 27-09-2016 

Website: www.rcz.nu 

 


