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Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

28 sep 19.00 RCZ JO14-1 Purmerland JO14-1 1 - 5 

28 sep 20.00 ZOB JO19-2 RCZ JO19-1 1 - 4 

1 okt 8.45 RCZ JO9-2 Purmerend JO9-3 6 - 1 

1 okt 8.45 Beemster JO8-1 RCZ JO8-2 1 - 1 

1 okt 8.45 RCZ JO8-1 Kon. HFC JO8-6 15 - 1 

1 okt 8.45 RCZ JO9-3 Fortuna Wormerv. JO9-6 3 - 5 

1 okt 8.45 Zaanlandia JO10-3 RCZ JO10-3 7 - 2 

1 okt 8.45 RCZ MO11-1 Assendelft MO11-1 0 - 4 

1 okt 8.45 RCZ JO13-1 Purmerend JO13-3 3 - 1  

1 okt 10.00 RCZ JO9-4 Westzaan JO9-3 8 - 0  

1 okt 10.30 RCZ JO10-2 Zaanlandia JO10-2 1 - 10 

1 okt 10.30 RCZ MO13-1 Purmerland MO13-1 1 - 1 

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

1 okt 10.30 RCZ JO15-1 SVA JO15-1 0 - 13 

1 okt 10.30 RCZ JO10-1 Sporting Krommenie JO10-3 8 - 1 

1 okt 10.45 Hercules Zaandam sc JO13-3 RCZ JO13-3 16 - 0 

1 okt 11.00 RCZ JO9-1 SDZ JO9-3 9 - 0 

1 okt 11.30 Zaanlandia JO15-4 RCZ JO15-2 0 - 2 

1 okt 12.00 RCZ JO11-2 Ilpendam JO11-1 0 - 4 

1 okt 12.00 RCZ JO12-1 WSV 30 JO12-1 4 - 8 

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

1 okt 12.00 RCZ JO11-1 Beemster JO11-1 9 - 0 

1 okt 14.00 RCZ 2 KFC 2 0 - 7 

1 okt 14.00 RCZ 35+1 Eendracht'82 35+1 10 - 1  

1 okt 14.30 RCZ 1 Portugal Adam FC 1 2 - 4 

1 okt 14.30 RODA 23 45+1 RCZ 45+1 2 - 2 

http://www.rcz.nu/113/4883/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/5650/uitslagen/wedstrijd-details/
http://www.rcz.nu/113/4965/uitslagen/wedstrijd-details/
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1 okt 15.00 GeuzenM'meer 35+1 RCZ 35+2 2 - 1 

1 okt 16.00 RCZ JO17-1 Purmerend JO17-1 1 - 5 

1 okt 16.00 RCZ JO19-1 EVC JO19-1 4 - 0 

2 okt 10.00 RCZ 4 (zon) Jisp 2 (zon) 3 - 0 

2 okt 11.00 RCZ 2 (zon) OSC 4 (zon) 1 - 1 

2 okt 12.00 RCZ 3 (zon) Purmersteijn 5 (zon) 0 - 2 

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

2 okt 14.00 RCZ VR1 (zon) Weesp FC VR1 (zon) 0 - 1 

2 okt 14.00 RCZ 5 (zon) Jisp 3 (zon) 4 - 1 

 

 
 

Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit   Scheidsrechter 

8 okt 10.00 RCZ JO6/7 Mini Racers KFC Leeuwen  ntb 

8 okt 10.30 RCZ JO15-2 DEM JO15-5  Karel Koning 

8 okt 10.30 RCZ JO11-3 DZS JO11-1  Jeffrey Scheeper 

8 okt 10.30 RCZ JO10-3 SVA JO10-3  Hans Mous 

8 okt 12.00 RCZ JO13-3 Westzaan JO13-2  Joop Korver 

8 okt 12.00 RCZ JO8-2 ODIN 59 JO8-2   Karel Koning 

8 okt 14.00 RCZ 45+1 Zwanenburg 45+1  Team 

8 okt 14.00 RCZ 35+2 AGB 35+2  Team  

http://www.rcz.nu/113/3807/uitslagen/wedstrijd-details/
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Programma aanstaande UIT-wedstrijden 
 

Datum Tijd Thuis Uit 

8 okt 8.30 WSV 30 JO10-2 RCZ JO10-1 

8 okt 8.30 KFC JO9-2 RCZ JO9-2 

8 okt 8.45 Monnickendam JO11-1 RCZ JO11-2 

8 okt 9.00 Assendelft JO9-2 RCZ JO9-4 

8 okt 9.30 Blauw Wit (W) JO9-1 RCZ JO9-3 

8 okt 9.45 Zaanlandia JO9-2 RCZ JO9-1 

8 okt 9.45 Ilpendam MO13-1 RCZ MO13-1 

8 okt 10.00 OFC JO13-2 RCZ JO13-1 

8 okt 10.00 DEM JO8-3 RCZ JO8-1 

8 okt 10.30 MOC JO11-1 RCZ JO11-1 

8 okt 11.15 Koedijk JO12-1 RCZ JO12-1 

8 okt 12.30 Buiksloot JO15-2 RCZ JO15-1 

8 okt 12.30 KFC JO14-2 RCZ JO14-1 

8 okt 14.30 AC Amsterdam 1 RCZ 1 

8 okt 14.30 Zwaluwen 30 HCSV 4 RCZ 2 

8 okt 15.30 Jong Hercules 35+1 RCZ 35+1 

8 okt 16.15 KFC JO17-3 RCZ JO17-1 

8 okt 16.30 RAP JO19-1 RCZ JO19-1 

8 okt 17.00 Volendam (rkav) MO11-3 RCZ MO11-1 

9 okt 12.00 Volendam (rkav) 8 (zon) RCZ 4 (zon) 

9 okt 12.00 Zilvermeeuwen 3 (zon) RCZ 5 (zon) 

9 okt 13.45 SDZ VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 

9 okt 14.30 Nieuw West United SV 1 (zon) RCZ 1 (zon) 

9 okt 14.30 Overamstel 4 (zon) RCZ 3 (zon) 

9 okt 16.00 SDZ 4 (zon) RCZ 2 (zon) 
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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. 
 

    RCZ Jo13-01 tegen Purmerend JO13-3 
Het is 1 oktober 2016 en RCZ steelt tegen Purmerend, wederom op het onmogelijke tijdstip van 8:45. 
We gaan van start tegen de nummer drie.. Kom op RCZ! 
In de 6e minuut Bartek scoort hoog in het doel, precies zoals ze donderdag getraind hebben. Hoge 
ballen? Ja dacht Nikaj...ik ben niet voor niets topscoorder, dat kan ik ook, en jawel in de 7e minuut zit 
de 2-0 hoog in het doel. 
Na de 2-0 is het vooral gerommel. Wel is het te spannend of koffie te halen tussendoor, dus komt 
Arnaud het brengen. 

   
Mooie voorzet van Quinten, Nikaj neemt aan en jawel de vlagger, vlagt weer voor buitenspel. Dat 
kan de beste man van Purmerend erg goed en doet het ook veelvuldig. Gelukkig is het nu rust en kan 
de man zijn arm ten ruste leggen. Het dreigt in de tweede helft toch nog spannender te worden, 
Purmerend is toch nu vaker in de buurt van onze Topper Loek.  
Nikaj irriteert zich en na een mooie voorzet van Tim, schiet hij de 3-0 binnen. In de laatste minuten 
gebeurd dan toch iets wat we hoopte dat dit nog even op zich zou laten wachten. 3-1 
Loek bokst de bal nog mooi weg, maar het is een rommel voor het doel en de bal ziet toch het net. 
Maar jongens...jullie staan nog bovenaan met slechts 1 tegendoelpunt. 
Mooie pot heren!  
Tot volgende week! 
  
Afdeling Beeld en Communicatie JO13-1 
 

 

           RCZ JO9-4 - Westzaan JO9-3 
Maandagmiddag een ontspannen sfeer bij de training. Enkele ouders hadden al plannen gemaakt 
voor een lekker weekendje weg. De leider was al druk bezig om spelers uit te lenen aan een ander 
team, we hadden namelijk vrij.  
Groot was dan ook de paniek toen een oplettende ouder ons er op wees dat er wel een wedstrijd 
gepland stond. De KNVB had nog een team toegevoegd aan de competitie en wij mochten meteen 
tegen dit team aantreden. Gelukkig waren er genoeg spelers aanwezig en konden we zelfs nog het 
andere team helpen.  

mailto:redactie@rcz.nu
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Nog meer verwarring toen de tegenstander zich meldde. Huh, alweer tegen die rood-witte 
gestreepte shirtjes? Er liepen zelfs een aantal spelers rond die wij vorige week tegen kwamen. Dit 
keer geen Westzaan 2, maar 3.  
De vroege achterstand vorige week stond nog vers in het geheugen en we spraken af om feller te 
beginnen. Nu lag de bal er aan de juiste kant na 10 seconden in. BAM.  
Na een snelle hattrick van Muhammed greep de coach in. Natuurlijk willen we winnen maar het 
moet wel leuk blijven. Aan 20-0 heb je niets, al denken ze daar in Assendelft anders over. De 
omzetting zorgde er voor dat er meer evenwicht kwam. Justin kreeg af en toe wat te doen en met 
hulp van de paal hield hij zijn doel schoon. Dit tot ontzetting van de coach, want die had de keeper 
een tosti beloofd als hij de 0 hield. We gingen met 4-0 de rust in. Een fout van de keeper bood 
Wouter een niet te missen kans, zijn 1e goal! Mocht iemand dit doelpunt op video hebben staan, wil 
diegene zich dan melden bij de moeder van Wouter? Zij keek precies op dat moment de andere kant 
op..... 
Na rust werd iedereen op een andere plek gezet, en dan merk je toch dat de jongens 
voorgeprogrammeerd zijn. De ene loopt automatisch naar voren, de ander achteruit. Muhammed 
scoorde als verdediger ook, en ook Arda maakte zijn 1e RCZ goal ! Leuk om te zien dat de jongens dit 
elkaar ook gunde. Mikai scoorde voor het eerst niet, maar de panna-pass op Bas maakte de coach 
nog trotser. De trots ging zelfs over op een vreugdesprong toen Bas deze kans afmaakte met een 
prachtig schot in de hoek van het doel. Hoe er 8-0 op het wedstrijdformulier terecht kwam is voor 
ons een raadsel. De maker van deze goal mag zich ook gaan melden.  
Een mooie 7 of 8-0 overwinning, Justin kwam meteen zijn tosti opeisen. Na een korte nabeschouwing 
kan de blik op volgende week. Er dient scherp getraind te worden om Assendelft tegenstand te 
bieden. Zet hem op jongens ! 
 
Matthijs 
 

           RCZ 35+1 -Eendracht,82 35+1 
Vanmiddag ontvingen wij Eendracht,82 uit Amsterdam op een zeer zonnig Jagersveld ,ik zag gelukkig 
een weer bijna compleet RCZ en een Nieuw team van Eendr. vergeleken met vorig seizoen. Na een 
paar afgeslagen aanvallen door de achterhoede van E. ging opeens sahim op links door en bracht de 
stand op 1-0 en ondanks het vlagsignaal wees scheidsrechter de Heer K. Dallinga toch naar het 
midden. Vlak hier na brak Michael{O} door op rechts terug gelegd op Michael{J} die haalde 
verwoestend uit maar op de voet van de keeper. Even later brak Peter door op links en schoof de bal 
nu wel binnen wat twee keer ervoor niet lukte 2-0.Voetbalde E dan niet zou U denken  jazeker wel 
,alleen zij kwamen niet door onze achterhoede heen met aan het hoofd Remco als vervanger voor 
Andre als laatste man, enkel vanaf de aftrap een geplaatste bal o het hoofd van hun nummer negen 
betekende ineens 2-1.Even later een corner in tweeën Sahim geeft voor op Michael{O} legt terug op 
Peter en deze scoort beheerst 3-1.Nadat hij zelf twee keer had gescoord lag hij hem nu goed af op 
Michael{O} en tegen diens verwoestende uithaal had de keeper van E. geen verweer 4-1 .Nog voor 
rust werd het 5-1 nu brak Peter weer door op links gaf hem af op Sahim en scoorde beheerst 5-1 zeer 
verdiend voor zijn goede optreden. Na rust ging Tootsy van zijn eigen helft af sprintte door tot in het 
strafschop gebied lag hem af op Peter en deze tikte nummer zes binnen 6-1.Het klinkt allemaal 
eentonig maar E. kwam er echt niet aan te pas deze middag tegen een ontketend en oppermachtig 
RCZ. Een sprintende Peter op links gaf door aan Michael{O} deze schoof door op Tootsy en deze 
scoorde nummer zeven 7-1.Hierna een slimme pass van Hakan op de mee gelopen Gertjan en deze 
tikte nummer acht binnen 8-1.Hierna deed Hakan het zelf maar eens van afstand en scoorde zo 
nummer negen 9-1.Het slot was voor Peter Eendracht aan buitenspel van Michael{O} maar deze 
deed niet mee aan het spel en zo kon Peter de dubbele cijfers aan tikken 10-1.Even later floot 
scheidsrechter de Heer K. Dallinga voor het einde van deze wel zeer sportieve tegenstander. Jongens 
Bedankt voor een fijne voetbalmiddag. 

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
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           RCZ JO11-1 – Beemster JO11-1 
Door drukke bezigheden elders waar de aanwezigheid van uw reporter zaterdagochtend vereist was, 
werd noodgedwongen de eerste helft door mij gemist. Gelukkig was er voor een uitstekende 
plaatsvervangster gezorgd, waardoor er toch een verslag van de eerste helft kon worden opgetekend 
en ik u, dankzij de charmante assistente, toch een volledig wedstrijdverslag kan doen toekomen. 
 
De wedstrijd begon ruim tien minuten later, omdat er helaas geen scheidsrechter aanwezig was. 
Gelukkig werd er een vrijwilliger gevonden, die de wedstrijd vervolgens sportief en professioneel 
leidde. Hulde voor deze redder in de nood! 
 
De Racers van de JO11-1 moesten aantreden tegen de hekkensluiter Beemster. Het was voor het 
team een rare entree in deze competitie: vorige week de eerste wedstrijd tegen de koploper, deze 
week de tweede wedstrijd tegen de ondersten. Wat zou de wedstrijd brengen? 
 
Vanaf het moment dat de scheidsrechter floot voor het begin van de wedstrijd, was het RCZ dat de 
klok sloeg. De Racers gaan vol de aanval in, wat resulteert in schoten op doel van Kerim, Boyd en 
Jasper. Uit een hoekschop weet Kerim (toch niet één van de grootsten van het team) de bal te 
koppen, maar z’n kopbal gaat naast. RCZ blijft onverdroten aanvallen. Na een één-tweetje met Joris, 
gaat Boyds schot over. De doelpunten blijven vooralsnog uit, maar de druk op het doel van Beemster 
is hoog. 
 
Dan vindt Kerim dat het lang genoeg heeft geduurd en op een voorzet van Angelo opent Kerim de 
score: 1-0. Goed voorbeeld doet volgen denkt Boyd, maar zijn schot wordt gepareerd en Kerim kan 
het in de rebound net niet afmaken. Dat de keeper van Beemster hele lange vingers heeft (of grote 
keepershandschoenen) weet Jasper sinds zaterdag ook, zijn schot wordt maar net met het topje van 
z’n vingers door de Beemsterkeeper uit z’n doel gehouden.  
 
De aanvallen van RCZ volgen elkaar in rap tempo op. De mannen weten elkaar goed te vinden. Op 
aangeven van Fons, maakt Kerim het met buitenkant voet af, 2-0. Dat keeper Thomas nog niet in het 
verhaal is voorgekomen, komt omdat Beemster niet tot zijn doelgebied kan komen. Als ze een aanval 
opbouwen, wordt die wreed verstoord door Jasper of Sem. Echt gevaarlijk wordt het niet in de eerste 
helft. 
 
De Racers daarentegen blijven offensief spelen. Er zijn kansen voor Jasper en Fons, en Kick kopt op 
een voorzet van Fons maar net over. Dan is er mooi combinatievoetbal tussen Angelo en Sem, waar 
Sem uit weet te scoren, 3-0! Er vallen deze ochtend ook fraaie individuele acties te bewonderen, 
zoals bijvoorbeeld een panna van Max. 
 
Ik heb geen idee wat Jordy en Oda in de thee van de mannen van JO11-1 hebben gedaan, maar na de 
rust lijken ze ontketend. Binnen de kortste keren staat het door Kerim 4-0, de keeper grabbelt op een 
schot van Fons, waarna Kerim het af maakt. En door Max 5-0, die een meesterlijke voorzet op maat 
van Fons, bijzonder fraai in de kleine hoek weet te krijgen. En of het in die paar minuten nog niet 
genoeg is, verovert RCZ vanaf de aftrap de bal, waarna Kerim de keeper poort, 6-0. 
 
Het spel van de Racers ziet er goed uit. Er wordt goed samengespeeld, de ruimtes worden opgezocht 
én benut, de diepe passes van Boyd en Kick komen op maat aan. Het is genieten in het zonnetje voor 
het toegestroomde publiek. Dan breekt plots Beemster uit, maar Thomas heeft z’n concentratie 
weten te behouden en redt adequaat. Beemster blijft het proberen, want even later krijgen ze een 
hoekschop. Helaas voor hen weet Thomas met een katachtige reflex de bal te onderscheppen. 
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Aan de andere kant krijgen de Racers ook een corner. Boyd zet voor en Fons, die ontzettend vrij staat 
bij de tweede paal, weet wel raad met zo’n buitenkans en maakt de 7-0. Het is te prijzen dat 
Beemster zich niet neerlegt bij de stand. Er is een tijdje druk op het doel van Thomas, maar Sem weet 
weg te werken en Thomas blokt een afstandsschot met de borstkas, waardoor de kansen verkeken 
zijn. 
 
Na een mooie aanval, waar goed over- en áfgespeeld wordt, scoort Angelo de 8-0. Beemster krijgt 
nog een hoekschop, maar als het daaruit volgende schot op de paal stuit, lijken de Beemstermannen 
het op te geven. Angelo benut de counter, maar stuit op de keeper. Hierna volgen achter elkaar 
kansen voor Kerim, Kick en Angelo. De Beemster defensie lijkt moegestreden.  
 
Het negende doelpunt bevestigt die indruk. Angelo geeft vanaf de cornervlag voor, zijn schot belandt 
in de handen van de keeper, die de bal niet onder controle krijgt en zo glipt de bal toch het doel in. 
Eindstand: een eclatante 9-0 overwinning! Resultaat: 10 springende mannetjes, 2 glunderende 
coaches, een berg blije supporters en een geslaagde zaterdag. 
 
Mannen, wat groeien jullie ontzettend snel, het is een genot om naar jullie te kijken. Volgende week 
om half elf uit in Midwoud (ja, ik heb even moeten opzoeken waar zich dat bevindt), het klinkt ver, 
maar het is slechts 35 minuten de A7 af, dus wat houdt u aanstaande zaterdag tegen? Een 
uitgesproken kans om het weekend met een lekker potje voetbal te beginnen. Wat wil een mens nog 
meer? 
 
Uw razende reporter 
 
 

RCZ Zo -Ilpendam Zo 

Op een regenachtig Jagersveld ontvingen wij vanmiddag Ilpendam uit de gelijknamige plaats 
over deze wedstrijd valt niet zoveel te schrijven daar soms goed voetbal niet mogelijk is met 

soms door schietende ballen op het natte veld , we kregen voor rust enkele kans{jes}  maar 
die werden niet benut helaas  zodat we met een blanco stand gingen rusten. Na rust een 

meer aanvallend RCZ maar geen  doelpunten telkens de keeper Ilp. Een sta in de weg, Ilp. 
kwam op een 0-1 voorsprong een uittrap Body kwam bij een Ilp. Speler terecht deze speelde 

de rechtsbuiten aan en deze haalde meteen verwoestend en een aan de grond genagelde 
Body had het nakijken , Toch kwamen we op gelijke hoogte door een afstandsschot via de 

binnenkant paal  ondanks geen lijntechnologie wees de scheidsrechter naar het midden daar 
hij gelukkig voor ons zelf op de lijn stond 1-1.Drie minuten later een onnodige vrije trap op 
rand van de zestien waarin de achterhoede inclusief Body toch werd verschalkt 1-2.Jongens 
we hebben zeer goed gevoetbald maar helaas deze middag geen punten ,maar ga echt zo 
door dan komen de punten echt.  

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
 
 
KANTINEDIENST DONDERDAG 6 OKTOBER 
 

17.30-19.15 : Mireille 
 
19.15-21.00 : Gré 

 
21.00-Einde : René 
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KANTINEDIENST ZATERDAG 8 OKTOBER 
 
09.00-13.00 : vaste medewerker & Kayleigh 

 
09.30-12.00 : Ouder JO8-2 (Marieke Alhamad)+ Ouder JO13-3 (Brigitte Brekelmans) 
 

12.00-14.30 : Ouder JO10-3 +Ouder 11-3 + Ouder JO 15-2 (Dhr. Soepenberg) 
 
13.00-Einde : Gré 

 
16.00-18.30 : Speler Veteranen 2 
 

KANTINEDIENST Zondag 9 Oktober: geen Thuiswedstrijden 

 

Op zaterdag 1 oktober is de Grote Clubactie weer  van start gegaan. 

 De jeugdspelers hebben allemaal een verkoopboekje of verkooplijst meegekregen, 

waarmee ze langs de deur mogen gaan of bij familieleden, vrienden of kennissen 

kunnen vragen of ze een lot willen kopen voor onze club. 

 Heb je jouw verkoopboekje nog niet ontvangen? Mail dan naar  

jeugdevenementen@rcz.nu zet  je naam en in welk team je speelt in de mail en dan 

zorg ik ervoor dat je het boekje krijgt. 

TIP VOOR DE VERKOPERS: Heb je een groepsapp van familie of vrienden op je 

smartphone, vraag dan of ze bij jou een lot willen kopen. We hopen dat iedereen 

zijn beste beentje voor zet voor R.C.Z. en velen onze club willen steunen door het 

kopen van een lot.    

Volgende week volgt er meer nieuws over de Grote Clubactie. 

Namens de Jeugdactiviteiten commissie R.C.Z Gea van de Stadt.                                        
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