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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  

27 sep 19.00 RCZ JO15-1 Assendelft JO15-1 0 - 4 
 

30 sep 8.30 WSV 1930 JO11-3 RCZ JO11-4 3 - 2 
 

30 sep 8.30 SVA JO9-2 RCZ JO9-1 5 - 4 
 

30 sep 8.45 RCZ JO10-3 KFC JO10-3 8 - 4 
 

30 sep 8.45 RCZ JO8-1 IVV JO8-2 12-1 
 

30 sep 8.45 RCZ JO8-2 OSV JO8-2 2 - 13 
 

30 sep 8.45 SDOB JO10-1 RCZ JO10-4 13 - 0 
 

30 sep 9.00 HSV JO10-2 RCZ JO10-1 2 - 5 
 

30 sep 9.00 Volendam (rkav) MO13-4 RCZ MO13-2 0 - 2 
 

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

30 sep 10.00 EVC JO10-1 RCZ JO10-2 4 - 4 

 

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

30 sep 10.30 RCZ JO13-1 Purmerend JO13-2 5 - 0 
 

30 sep 10.30 IVV JO11-2 RCZ JO11-1 1 - 9 
 

30 sep 10.30 RCZ JO17-2 IVV JO17-3 8 - 3 
 

30 sep 11.00 Assendelft JO9-2 RCZ JO9-2 8 - 4 
 

30 sep 11.00 Meteoor Kometen RCZ JO7 - Mini Racers 2 3 - 4 
 

30 sep 11.00 Hercules Zaandam sc Hero's RCZ JO7 - Mini Racers 1 6 - 2 
 

30 sep 11.15 ADO '20 JO15-6 RCZ JO15-3 13 - 0 
 

30 sep 12.00 RCZ JO15-2 FC Uitgeest JO15-4 0 - 2 
 

30 sep 12.00 RCZ JO13-2 Saenden JO13-1 3 - 3 
 

30 sep 12.00 Vitesse 22 MO13-1 RCZ MO13-1 3 - 12 

 

30 sep 12.30 Purmerend JO15-2 RCZ JO15-1 9 - 4 
 

https://www.rcz.nu/113/8848/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/8948/uitslagen/wedstrijd-details/


 

 

 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

30 sep 14.00 RCZ 1 Atletico Club Amsterdam 1 0 - 8 
 

30 sep 14.00 Diemen 45+1 RCZ 45+1 9 - 4 
 

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

30 sep 14.30 Zaandijk 2 RCZ 2 8 - 2 
 

30 sep 14.30 Meteoor De sv. 35+2 RCZ 35+1 3 - 5 

 

1 okt 12.00 Westzaan 2 (zon) RCZ 2 (zon) 1 - 3 
 

1 okt 14.00 RCZ 1 (zon) Saenden 1 (zon) 2 - 0 

 

1 okt 14.00 RCZ 5 (zon) OFC 4 (zon) 3 - 8 
 

1 okt 14.30 GeuzenM'meer 7 (zon) RCZ 4 (zon) 2 - 3  

 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

4 okt 18.00 RCZ JO10-3 RCZ JO10-4 vr 
 

4 okt 19.00 RCZ MO13-1 RCZ JO13-2 vr 
 

5 okt 20.15 RCZ 1 Hercules Zaandam sc JO19-1 vr 
 

7 okt 8.45 RCZ JO9-1 Vitesse 22 JO9-1 co 
 

7 okt 8.45 RCZ JO9-2 Saenden JO9-3 co 
 

7 okt 8.45 RCZ JO8-1 Monnickendam JO8-1 co 
 

7 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Hercules Zaandam sc Lions vr 
 

7 okt 8.45 RCZ MO13-2 IJburg AFC MO13-4 co 
 

7 okt 8.45 RCZ MO11-1 Zeevogels MO11-1 co 
 

7 okt 10.30 RCZ JO13-1 Kadoelen sv. JO13-1 co 
 

7 okt 10.30 RCZ JO11-4 Hercules Zaandam sc JO11-1 co 
 

7 okt 10.30 RCZ JO10-2 Purmerend JO10-4 co 
 

7 okt 10.30 RCZ MO13-1 Wherevogels De MO13-1 co 
 

7 okt 12.00 RCZ JO17-1 Zaandijk JO17-1 co 
 

7 okt 12.00 RCZ JO15-1 ZOB JO15-1 co 
 

7 okt 12.00 RCZ JO13-2 Zaandijk JO13-2 co 
 

7 okt 14.00 RCZ 35+1 DCG 35+1 co 
 

7 okt 14.00 RCZ 45+1 Real Sranang sv. 45+2 co 
 

https://www.rcz.nu/113/8875/uitslagen/wedstrijd-details/
https://www.rcz.nu/113/8396/uitslagen/wedstrijd-details/


 

 

 

7 okt 14.00 RCZ 35+2 Blauw Wit (W) 35+1 co 
 

8 okt 14.00 RCZ 5 (zon) ADO '20 10 (zon) co 
 

 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 
 

Datum Tijd Thuis Uit type  

4 okt 18.00 RCZ JO10-3 RCZ JO10-4 vr 
 

4 okt 19.00 RCZ MO13-1 RCZ JO13-2 vr 
 

7 okt 8.30 Purmersteijn JO10-5 RCZ JO10-4 co 
 

7 okt 8.30 Purmersteijn JO8-4 RCZ JO8-2 co 
 

7 okt 8.30 KFC Panters RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
 

7 okt 9.00 Volendam (rkav) JO11-6 RCZ JO11-1 co 
 

7 okt 9.00 Assendelft JO10-2 RCZ JO10-3 co 
 

7 okt 10.15 Fortuna Wormerveer sv JO15-4 RCZ JO15-3 co 
 

7 okt 10.30 Zaandijk JO15-2 RCZ JO15-2 co 
 

7 okt 10.30 Sporting Krommenie JO11-3 RCZ JO11-2 co 
 

7 okt 12.30 Zaandijk JO13-3 RCZ JO13-3 co 
 

7 okt 13.00 Fortuna Wormerveer sv JO10-3 RCZ JO10-1 co 
 

7 okt 14.30 Volendam (rkav) 8 RCZ 2 co 
 

7 okt 15.00 Hercules Zaandam sc 1 RCZ 1 co 
 

8 okt 11.00 Saenden 2 (zon) RCZ 2 (zon) co 
 

8 okt 14.30 Purmerland 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 
 

 
 
 

KANTINEDIENST DONDERDAG 5 oktober 

17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Ruud 
KANTINEDIENST ZATERDAG 7 oktober 

08.00-13.00  : Gré 
08.15-10.30  : Ouder JO13-1 (Bram van Oers)+ Ouder JO10-2 (Edward  
Lok) 
09.30-12.00  : Ouder JO13-2 (Hannie op den Velde) 

10.30-13.00  : Ouder JO8-1(Annelies Lurvink) + Ouder JO9-1 (Nick Bodifee) 
+ouder MO11-1(Mike Chow) 

13.00-18.00  : Mary & Sabrina 
14.00-16.30  : Ouder JO17-1 (Dhr./Mevr. Abbas) 
KANTINEDIENST ZONDAG  8 oktober 

13.00-17.00  : Gré 



 

 

 

                                      
 
 
 
 

 

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 

Vrijwilligersavond 18 november 2017 

35+ voetbal bij ZCFC  24 november 2017 

Bingo JO11 & MO11  24 november 2017 

Sinterklaasfeest (dwergen, mini's JO8 en JO9)  29 november 2017 

Pietentraining - dwergen 2 december 2017 

35+ voetbal bij RCZ 15 december 2017 

Sylvesterloop 24 december 2017 

Gourmetavond JO15, JO17 12 januari 2018 

 

Overige data (2018) op de website! 
 

 
 

De Meteoor Kometen- RCZ Miniraacers 2 
 
Vandaag de eerste wedstrijd buiten de stad voor 
de Mini Racers 2. Vooral Laila Sofie vond het 
spannend, immers het enige meisje op het veld. Er 
werd gespeeld tegen De Kometen van de 
sportvereniging De Meteoor Amsterdam, een club 
die al bijna 95 jaar bestaat. En ja hoor...weer 
gewonnen, 3-4 voor RCZ.  
Wat was iedereen trots op deze overwinning. Maar 
het ging vooral om het plezier!  
 
 

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/


 

 

 

Meteoor 35+ - RCZ 35+ 

 
Hedenmiddag togen wij naar Tuindorp-Oostzaan om daar de Meteoor te bestrijden,na een paar minuten spelen 
een goede mogelijkheid voor Hakan maar helaas net naast .Na ongeveer vijf en twintig minuten een diepe bal 
van Remco op Peter die meteen voor op Hakan en dat betekende 0-1.Vijf minuten hierna weer een bal van 
Remco op Peter die kapt zijn man uit en haalde uit en dat betekende 0-2 ,dus toch 2-0 voor ondanks dat 
Michael(O) wissel stond met Fred en Antonio.Het wordt een klein beetje eentonig maar weer Remco die goed 
stoorde door op Antonio en die scoorde de 0-3.Na Rust de wissels er in maar toen werden we erg slordig achterin 
want binnen een paar minuten wist de Meteoor twee keer te scoren en toen spookte volgens leider Karel de 
wedstrijd van vorig seizoen tegen Eendracht,82 door zijn hoofd ,maar even later konden we weer op veren want 
na de 2-3 kwam Hakan weer in het veld en door een verkeerde pass van de Meteoor kon Hakan de bal op pikken 
en beheerst afmaken 2-4.Even later nog na de derde keeperswissel bi de Meteoor kwam er een knappe voorzet 
van links en Hakan tikte binnen 2-5.Het  slotakkoord was voor de  Meteoor die via de rug van Fred de 3-5 binnen 
schoot al met a een terechte uitslag. 
Jongens Bedankt  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 
 
 

Even voorstellen: de mannen van RCZ 10-2  &  EVC 10-1 – RCZ 10-2   Eindstand 4-4 
 

Vandaag de 2e wedstrijd. Het 
team was compleet, dus een goed 
moment om een teamfoto te 
maken. Dit zijn de mannen van 
10-2:  
- Bovenste rij: de coaches/trainers 
Glenn, Jose & Edward 
- Middelste rij: Thyno, Milo, Steijn, 
Yero & Kaya 
- Onderste rij; Vigo, Kyano & Fynn 
 
Het zou vandaag wel eens een 
hele lastige wedstrijd kunnen 
worden. Edam uit en dan tegen 
10-1… 
Na de foto de warming up en om 
10.00 het startsignaal. Het begin 
van de wedstrijd was RCZ goed 
kansen aan het creëren, maar dit 
leidde helaas niet tot doelpunten. 
Een paar mooie reddingen van de 

keeper, maar toch een aantal benutte kansen van EVC en helaas gingen ze met 3-0 de kleedkamer in…. 
 
Wij weten niet wat er in de kleedkamer is gebeurd, maar in plaats de koppies te laten hangen, kwamen ze vol 
goede moed de kleedkamer uit en gingen de mannen er in de 2e helft er met al hun energie tegenaan. Eerst nog 
een tegendoelpunt (4-0), maar RCZ wist elkaar steeds beter te vinden en Vigo, Kaya, Milo en Fynn wisten het net 
te raken en het werd 4-1, 4-2, 4-3 en zelf de gelijkmaker van 4-4 werd gemaakt. De mannen hebben dit bereikt 
door alles te geven en goed samen te werken. Ze wisten meerdere tegendoelpunten te voorkomen door elkaar te 
helpen met verdedigen en in totaal zo’n 10 reddingen van keeper Steijn. De scheids floot af: het was gelijkspel 
geworden, maar deze voelde als een prachtige overwinnen en een goede les voor alle komende wedstrijden: 
zelfs met een 4-0 achterstand kan je als team terugkomen. Top gedaan mannen!  
 
 
RCZ ZO- Saenden ZO 

 
Hedenmiddag ontvingen wij Saenden uit Wormerveer die wat goed hadden te maken na de nederlaag van vorige 
week tegen WSV ,30. En hoe zouden onze jongens het oppakken na de knappe overwinning van vorige 
week,nou ik kan achteraf nu zeggen geweldig.Door de spanning van deze wedstrijd en het volgen daarvan ,heb ik 
maar een keer iets ingesproken op mijn spraak recorder mijn Excuus  daarvoor ,nadat wij diverse keren in de 
buitenspelval liepen wisten we toch een keer te scoren voor de rust ,Tom was eindelijk even los van zijn belager 
,hij gaf voor en Bennie tikte binnen en weer op een goed moment voor de rust .Even later nog een aanval over 
rechts waarbij Ferry werd neer gehaald en geen eens een vrije trap kreeg maar waarbij wel geblesseerd raakte 
en na rust niet meer terug kwam in het veld. Na rust begon Saenden te drukken maar onze verdediging gaf geen 
krimp,al ging dat helaas wel met gele kaarten en moest onze laatste man na zijn tweede kaart helaas het 



 

 

 

speelveld verlaten .Nu begon Saenden nog meer te drukken maar met Merijn,Marco en Oda en als laatste onze 
keeper gaven we bijna niks weg, tien minuten voor tijd een vrije trap op links over de verdediging heen en daar 
stond Miquel te wachten en hij schoot de 2-0- binnen de scheidsrechter wees meteen naar het midden ,en de 
grensrechter van Saenden stond met zijn vlag omhoog ,dus de scheidsrechter behoort er dan heen te gaan en na 
overleg wees hij toch naar het midden 2-0.Vijf minuten voor tijd tikte Saenden toch 2-1 binnen maar onze 
grensrechter stond met zijn vlag omhoog voor buitenspel en de scheidsrechter nam het vlag signaal over dus 
bleef het 2-0 van een toch wel zeer sportieve wedstrijd getuige na afloop hoe de spelers elkaar bedankte .Even 
een mededeling voor onze keeper we lopen niet meer zomaar voorbij ,wel even een handje geven hoor ik doe dit 
bij overwinningen ,gelijk spelen maar ook bij nederlagen.Jongens Bedankt Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

 
 

DE GROTE CLUBACTIE IS NU 2 WEKEN VAN START GEGAAN EN DE EERSTE BOEKJES ZIJN AL 
INGELEVERD , TOP GEDAAN. 
ALLEEN WIL IK EEN AANTAL AANDACHTSPUNTJES NAAR VOREN BRENGEN DAT IS NAMELIJK: 
*   DE GEGEVENS VAN DE LOTENKOPER MOETEN DUIDELIJK LEESBAAR ZIJN. 
*  HET IBAN NUMMER MOET VOLLEDIG INGEVULD ZIJN ANDERS KAN 
HET NIET AFGESCHREVEN WORDEN.  
 

 
NAMENS DE JEUGDAFDELING VAN R.C.Z. 
GEA VAN DE STADT. 
 

 
 

 
 



 

 

 

Met z'n allen naar AZ - Utrecht 
  
AZ nodigt onze vereniging uit om een wedstrijd van AZ in het AFAS Stadion te bezoeken.  Alle RCZ leden en 
familie kunnen tegen een zeer gunstig tarief de wedstrijd AZ – FC Utrecht op zondag 22 oktober (14.30 uur) 

bijwonen. 
  
Actietarief 

De kaarten worden aangeboden voor slechts €10 per stuk. Alle leden zitten in hetzelfde vak en kunnen AZ dus 
massaal vanuit hun 'eigen' vak aanmoedigen en genieten van de unieke sfeer in het AFAS Stadion. Het 
actietarief geldt niet alleen voor de jeugdleden, maar ook voor familie, ouders/begeleiders en trainers. 

  
Vervoer en kosten 

In overleg met het RCZ hoofdbestuur is besloten om ook het 
vervoer naar de wedstrijd per bus te regelen. De eigen bijdrage 
voor de bus bedraagt slechts €2,- per persoon. Het totale bedrag 
per persoon is dan dus € 12,-. 

Om geen misverstanden te laten ontstaan willen wij graag 
dat iedereen met de bus meegaat. Het vertrek is vanaf de 
parkeerplaats bij RCZ. We verzoeken jullie om zo veel mogelijk 
met de fiets naar RCZ te komen om parkeeroverlast te 
voorkomen. Men wordt voor de ingang van het stadionvak afgezet 
en voor de terugreis staan de bussen klaar op het parkeerterrein. 

  
Coördinatie per team 
De coördinatie per team ligt bij de trainer/teamleider. Uiterlijk donderdag 5 oktober hoor ik graag het definitieve 

aantal personen per team met wie jullie deze wedstrijd willen bezoeken. De teamleider levert bij mij een envelop 
in met het exacte bedrag met vermelding van aantal kaarten en team op de envelop. Zorg dus dat je op tijd 
aanmeldt en betaalt bij de teamleider! Aparte enveloppen met namen worden niet geaccepteerd, alleen per 
team!!!! 
  
Heel veel plezier 
  
Jeroen Vollrath 
Jeugdvoorzitter RCZ 

 

RCZ SUPERMEGABINGO 

Zaterdag 4 november 19.00u 
  
Op zaterdag 4 november gaat het weer los bij 
RCZ met de Supermegabingo! Balletjesman 
Hans Sieraad en spreekstalmeester Jeroen 
Vollrath brengen de spanning op topniveau. 
Uit betrouwbare bronnen weten we dat er 
een topact is geregeld voor de muzikale 
omlijsting van dit feest. Dat wil je niet missen! 
  
Alle leden en vrijwilligers zijn welkom, maar 
ook natuurlijk ouders, verdere familie en 
vrienden. 
  
Tip: ga gezellig met de andere ouders van 
het team van je kind. Een mooie manier om 
elkaar ook buiten het veld te leren kennen 
tijdens deze gezellige avond. 
  
Bingokaarten zijn te koop aan de deur. De 
toegang is gratis. 
  
Wees wel op tijd, want de deuren sluiten om 
19.30u. 
  
 



 

 

 

 

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 

Bayraktar, Ali Nieto, Camilo 

Creton, Guy Nijkamp, Isa 

Darwish, Mohamed Poort, Sem 

Delgado Nascimento, Shalden Prijor, Sertana 

Graaf, Ebony de Snel, Raffael 

Heuvel, Anne Spil, Alex 

 
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://rcz.voetbalassist.nl/ledenadministratie@rcz.nu
http://www.cruijffactie.nl/
https://youtu.be/vyKEZCj-hwc


 

 

 

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! 



 

 

 

 


