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Verklaring Gemeente en voetbalclubs Zaanstad nav uitzending over 

gebruik Rubbergranulaat in kunstgras: 

We blijven voetballen op kunstgras  

Gemeente Zaanstad snapt dat het programma Zembla over rubberkorrels in kunstgras tot 

zorgen en vragen leidt, vooral bij ouders.  
Het RIVM laat weten dat uit meerdere onderzoeken blijkt dat de rubberkorrels  geen schade 

aan de gezondheid opleveren. De KNVB volgt het advies van het RIVM en adviseert 
voetbalclubs om te blijven voetballen op de kunstgrasvelden.  
De gemeente heeft overlegd met de voetbalclubs in Zaanstad en advies gevraagd aan de 

lokale GGD.  
Er is gezamenlijk besloten om op dit moment te blijven voetballen op de kunstgrasvelden. 

Wel dringen de gemeente en de voetbalclubs erop aan om het onderzoek dat in opdracht van 
de Europese Commissie wordt uitgevoerd naar mogelijke gezondheidsrisico's van 
rubbergranulaat, zo snel mogelijk af te ronden. De gemeente en de voetbalclubs wachten de 

resultaten af en bepalen daarna vervolgstappen. (De uitslag van het onderzoek wordt in 
Februari 2017 verwacht) [red.] 

 
 
Bestuur RCZ 

 
 

 
 

14 oktober   Veteranen vrijdagavond voetbal bij Hercules 

4 november   Veteranen vrijdagavond voetbal bij ZCFC 
5 november  Hazes avond 

19 november  Supermegabingo 
25 november  Veteranen vrijdagavondvoetbal bij RCZ 
24 december  Sylvesterloop 

20 mei 2017  Freek Groot Toernooi 
 

 
 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat
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Uitslagen Afgelopen Weekend 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

8 okt 8.30 KFC JO9-2 RCZ JO9-2 0 - 7 

8 okt 8.30 WSV 30 JO10-2 RCZ JO10-1 1 - 9 

8 okt 8.45 Monnickendam JO11-1 RCZ JO11-2 2 - 4 

8 okt 9.00 Assendelft JO9-2 RCZ JO9-4 2 - 4 

8 okt 9.30 Blauw Wit (W) JO9-1 RCZ JO9-3 2 - 9 

8 okt 9.45 Zaanlandia JO9-2 RCZ JO9-1 1 - 4 

8 okt 9.45 Ilpendam MO13-1 RCZ MO13-1 1 - 4 

8 okt 10.00 OFC JO13-2 RCZ JO13-1 0 - 7 

8 okt 10.00 RCZ JO6/7 Mini Racers KFC Leeuwen 12 - 18 

8 okt 10.30 RCZ JO11-3 DZS JO11-1 0 - 7 

8 okt 10.30 RCZ JO15-2 DEM JO15-5 7 - 6 

8 okt 10.30 MOC JO11-1 RCZ JO11-1 -  

8 okt 10.30 RCZ JO8-1 RCZ JO8-2 7 - 1 

8 okt 11.15 Koedijk JO12-1 RCZ JO12-1 2 - 6 

8 okt 12.00 RCZ JO13-3 Westzaan JO13-2 0 - 1 

8 okt 12.30 KFC JO14-2 RCZ JO14-1 8 - 0 

8 okt 12.30 Buiksloot JO15-2 RCZ JO15-1 5 - 3 

8 okt 14.00 RCZ 45+1 Zwanenburg 45+1 3 - 2 

8 okt 14.00 RCZ 35+2 AGB 35+2 0 - 1 

8 okt 14.30 AC Amsterdam 1 RCZ 1 11 - 0 

8 okt 14.30 Zwaluwen 30 HCSV 4 RCZ 2 8 - 1 

8 okt 15.30 Jong Hercules 35+1 RCZ 35+1 1 - 4 

http://www.rcz.nu/113/5633/uitslagen/wedstrijd-details/
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

8 okt 16.15 KFC JO17-3 RCZ JO17-1 4 - 1 

8 okt 16.30 RAP JO19-1 RCZ JO19-1 9 - 1 

8 okt 17.00 Volendam (rkav) MO11-3 RCZ MO11-1 3 - 0 

9 okt 12.00 Zilvermeeuwen 3 (zon) RCZ 5 (zon) 2 - 0 

9 okt 12.00 Zaandijk 4 (zon) RCZ 4 (zon) 2 - 6 

9 okt 13.45 SDZ VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 2 - 2 

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

9 okt 14.30 Overamstel 4 (zon) RCZ 3 (zon) 8 - 5 

9 okt 16.00 SDZ 4 (zon) RCZ 2 (zon) 0 - 3 

 

 
 
Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

15 okt 8.45 RCZ JO13-2 Purmerend JO13-4 

15 okt 8.45 RCZ JO9-2 Hercules Zaandam sc JO9-2 

15 okt 8.45 RCZ JO9-3 Saenden JO9-1 

15 okt 8.45 RCZ JO9-4 Zaanlandia JO9-7 

15 okt 10.30 RCZ JO12-1 ADO '20 JO12-1 

15 okt 10.30 RCZ JO10-2 Fortuna Wormerv. JO10-4 

15 okt 10.30 RCZ JO9-1 Hercules Zaandam sc JO9-1 

15 okt 12.00 RCZ JO14-1 Sporting Krommenie JO14-2 

15 okt 12.00 RCZ JO13-1 Zaanlandia JO13-3 

15 okt 12.00 RCZ JO11-1 KGB JO11-2 

15 okt 12.00 RCZ MO13-1 Assendelft MO13-1 
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Datum Tijd Thuis Uit 

15 okt 14.00 RCZ 35+1 Schoten 35+1 

15 okt 14.00 RCZ JO17-1 ZOB JO17-2 

15 okt 14.30 RCZ 1 Sloterdijk 1 

15 okt 16.05 RCZ 2 Fortuna Wormerv. 2 

15 okt 16.05 RCZ JO19-1 UNO vv JO19-1 

16 okt 11.00 RCZ 2 (zon) AGB 5 (zon) 

16 okt 12.00 RCZ 3 (zon) Zaandijk 3 (zon) 

16 okt 14.00 RCZ 1 (zon) Buitenveldert 1 (zon) 

16 okt 14.00 RCZ 5 (zon) EVC 3 (zon) 

16 okt 14.00 VR1 (zon) Buitenveldert VR4 (zon) 

 

A.s. zaterdag RCZ geen dwergentraining 
Zaterdag 15 oktober is er geen dwergentraining in verband met de herfstvakantie.  
Zaterdag 22 oktober zien we jullie allemaal graag weer bij RCZ om een lekker potje te voetballen!  
 
 
Programma aanstaande UIT-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

12 okt 16.00 Purmersteijn JO11-3 RCZ JO11-3 

15 okt 9.45 OFC JO13-4 RCZ JO13-3 

15 okt 9.45 KFC JO11-2 RCZ JO11-2 

15 okt 10.00 OFC JO15-2 RCZ JO15-2 

15 okt 11.00 OSV JO11-3 RCZ JO11-3 

15 okt 13.15 DWS JO15-2 RCZ JO15-1 

15 okt 13.30 Arsenal ASV 35+2 RCZ 35+2 

15 okt 14.30 SCW 45+1 RCZ 45+1 

16 okt 10.00 IVV 4 (zon) RCZ 4 (zon) 

 

 
 
 

 
 



De Racer – nummer 7 seizoen 2016/2017 11-10-2016 

Website: www.rcz.nu 

KANTINEDIENST DONDERDAG 13 OKTOBER 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Jeffrey 
 
 

KANTINEDIENST ZATERDAG 15 OKTOBER 
08.00-12.00  :  Richard 
08.15-10.30  : Ouder JO9-1 (Hamid Ouaddi) 

+ Ouder JO10-2 (Nathalie, moeder van Liam) 
+ Ouder MO11-1(moeder van Dominique, onder voorbehoud) 

09.00-13.00  : Kiona 

09.30-12.00  : Ouder JO14-1 (Dhr./Mevr. Badrising) + Ouder JO11-1(Esther Baas) 
10.30-13.00  : Ouder  JO9-4 (vader van Muhammed) 

+ Ouder JO9-3(Frank Bijderwieden) 

+Ouder JO9-2 (Tanja Kroonenberg) 
13.00-Einde  : Mary &  Sabrina 
13.30-16.00  : Ouder JO13-1 + Ouder MO13-1 (Gerard of Renate Daamen) 

16.00-18.30  : Ouder JO17-1 
16.30-19.00  : Speler RCZ Zaterdag 1 (Leroy van Buitene) 
 

 
KANTINEDIENST ZONDAG  16 OKTOBER 
09.00-Einde  : Gré 

09.30-14.00  : Rita 
12.00-14.30  : 2 Spelers  RCZ 4  
13.00-Einde  : vaste medewerker  
13.00-15.30  : Speler RCZ 2  

14.00-16.30  : Speler RCZ 3 
14.45-18.30  : vaste medewerker 
16.00-18.30  : 2 Spelers RCZ 1 + Speelster RCZ Dames  

 

 
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. 

 
 
 
Assendelft JO9-2 - RCZ JO9-4  2-4 

 
Je kon er op wachten. Met zulke goede resultaten is het geen verrassing dat er behoorlijk wat aan 
onze jongens wordt getrokken. Al menig scout is gezien langs de velden. Hidde werd al gesignaleerd 

bij het Nederlands Elftal. Louche zaakwaarnemers liggen in de bosjes bij de woningen van onze 
helden. De leider wordt platgebeld met aanbiedingen van andere clubs. Heel aantrekkelijk hoor, 
onbeperkt pizza's, kamelen of mooie vrouwen, maar van dit team blijven ze af. Probeer dan maar met 

beide benen op de grond te blijven. Dat moest ook want vandaag was DE dag.  
 
Na 4 zeges wisten wij dat het vandaag een ander verhaal werd. De tegenstander was Assendelft JO9-

2, zij hadden na de eerste 3 wedstrijden een doelsaldo van 48 voor en slechts 1 tegen, een tegengoal 
die, naar later bleek, ook nog eens kado was gegeven. De jongens waren dus gewaarschuwd en er 
was stevig getraind de afgelopen week. Een oefenpotje tegen JO9-1 deed de ogen openen. 

We hadden nog wel 1 lichtpuntje gevonden.  Het was Kermis geweest in Assendelft,  en als je van ze 
wilt winnen moet je na de Kermis tegen ze spelen. Maar of dat ook voor jongens onder 9 geldt... 
Goed om te zien dat desondanks de zware opgave een voltallige selectie aanwezig was, een luxe 

voor de leider. Het praatje vooraf met de coach van Assendelft leerde dat zij het ook niet leuk vonden 
om zulke grote uitslagen neer te zetten. Zij hebben aan de bond gevraagd om hoger te worden 
ingedeeld, dit kan dus heel goed hun laatste wedstrijd in deze poule zijn.   

mailto:redactie@rcz.nu
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Tijd voor een afscheidsfeest dus, ze begonnen fanatiek aan de warming up. Als dat al niet 
intimiderend genoeg was, kwamen er ook nog Barcelona achtige shirtjes tevoorschijn, dit omdat de 
tenues te veel op elkaar leken.  

Iedereen stond bij ons op zijn sterkste positie en wij waren er klaar voor om een pak slaag te krijgen. 
Dat viel reuze mee. Assendelft combineerde uitstekend en het verschil met  de andere ploegen was te 
merken. Toch bleef RCZ keurig overeind. Verdedigend staan we als een huis. Toen dit besef bij de 

jongens ook door drong was de volgende opdracht om zelf gevaarlijk te proberen worden. Dit lukte 
niet in de 1e helft. Omdat Assendelft ook geen grote kansen kreeg bleef het lang 0-0. Het was te 
merken dat Assendelft dit niet gewend was. Uit het niets viel dan toch de 1-0, de opluchting bij 

Assendelft was groot en wij gingen balend,  maar toch ook trots, de rust in. In de rust aangegeven dat 
het heel goed ging, dat ze geen ruimtes moesten laten vallen en dat er wel degelijk iets mogelijk was 
in deze wedstrijd. Muhammed ging wat vaker op avontuur en dat vonden ze niet leuk aan de andere 

kant. Een keeperswissel bij hun zorgde voor wat onrust. De 1-1 was terecht en was een kantelpunt in 
de wedstrijd. Assendelft wist niet goed om te gaan met deze voor hun nieuwe situatie en onze helden 
kregen een boost van jewelste. Een vrije trap via de keeper en daar was zelfs de voorsprong voor 

RCZ. De chaos was compleet toen Mikai de beslissende 1-3 binnen tikte. Toch die Kermis misschien? 
De frustratie bij Assendelft leidde tot weer een vrije trap. Deze werd ongenadig hard ingeschoten door 
Muhammed. Dat het uiteindelijk nog 2-4 werd was compleet de schuld van de coach. In zijn pogingen 

om iedereen zoveel mogelijk speeltijd te gunnen wisselde hij op een verkeerd moment. Even leek hij 
het expres te doen, aangezien dit keer niet alleen de keeper maar het hele team op tosti's getrakteerd 
zouden worden bij een overwinning. Dat zou toch niet gebeuren.  

Nou jongens het is echt gebeurd en jullie hebben het verdiend, wat een topteam zijn jullie! Ik moet nu 
stoppen want ik wordt weer gebeld door een scout, een nummer uit Madrid weer ! 
 

Matthijs 
 
Jong Hercules 35+1 -RCZ 35+1 

 
Hedenmiddag gingen wij via Wijkermeer polder richting Beverwijk om daar J.H te bestrijden op een 
voor ons weer later tijdstip dan anders het geval is .Na een warm welkom voor onze Grensrechter De 

Heer J.Laan door iemand van J.H begonnen we om om even na half vier aan de wedstrijd. Een 
compleet RCZ ging heel voortvarend van start binnen een paar minuten al twee kansen voor ons 
maar geen doelpunten ook na een goede voorzet van Peter op Remco maar deze schiet hoog over, 

even later een pass van Mark op Peter deze lag weer terug op Frank maar deze schoot op de 
voet  van de uitstekende keeper van J.H ,nog geen twee minuten later weer een knappe voorzet van 
Peter no op Michael{O}maar deze knalde snoeihard op de lat. Het wordt eentonig maar Peter brak 

weer over links door maar diens voorzet wist de keeper via grabbelen grollen toch in zijn handen te 
krijgen, het werd hierna steeds meer frustrerend voor ons  dus gingen we het maar eens vanaf 
afstand  proberen een schot van Frank maar in de handen van de keeper ,een voorzet nu vanaf rechts 

van Michael{J} maar werd ook niet benut. Het enigste wat ik kan vermelden over J.H dat zij nauwelijks 
over de middenlijn kwamen en zich volledig moesten beperken tot verdedigen en Arno zich voor rust 
alleen  behoefde in te spannen voor twee terug speelballen en twee achterballen zo doende gingen 

we met de brilstand rusten. Na een kwartier spelen in de tweede helft de eerste corner voor J.H en ik 
tot mijn mede supporters Sabrina en Christa let op deze zal er toch maar ingaan en wat denkt u lezers 
van dit verslag een minuut later lag hij erin welgeteld na een uur spelen 1 aanval 1 corner en 1-0 

achter wat een domper .De beide Coaches grepen in Jos kwam erbij op het middenveld .Drie minuten 
na de wissel brak Michael{O} dor knappe lob over de keeper heen maar deze wist hem toch via zijn 
vingertoppen over te tikken. Vijf minuten na de 1-0 een pas van Frank op Michael O} en deze wist nu 

wel te scoren {eindelijk}1-1.Nu brak het laatste kwartier aan ,zou het een Zaans kwartiertje worden? 
Jawel in de eerste minuut daarvan stoorde Peter  goed ging door gaf hem netjes af op Michael{O} en 
dat betekende 1-2 wat en opluchting was dat, even later na weer goed stoorwerk op het middenveld 

de bal naar Michael{O} deze lag hem netjes af Peter en deze scoorde nummer drie 1-3 en nu was de 
weerstand helemaal gebroken van J.H en het verhaal wordt een beetje eentonig maar even voor tijd 
weer een pas vanuit het midden op Michael{O} deze kapt zijn man uit legt hem af op Peter en deze 

scoorde de 1-4 ,hierna nog een klein incidentje met onze grensrechter de Heer J. Laan die in botsing 
kwam met de rechtsbuiten van J.H daar onze grensrechter iet wat te ver in het veld stond foei!!!!.Al 
met al een knappe overwinning en een zeer sportieve wedstrijd. Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}  
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MOC JO11-1 – RCZ JO11-1 

 

 
JO11-1 

 
Zaterdagochtend doken we monter de kop van Noord-Holland weer in op weg naar het 

wereldberoemde dorp Midwoud. Sinds een paar weken komt de JO11-1 in de meest exotische dorpen 
van West-Friesland, je voelt je toerist in eigen land en dat allemaal om de hoek van de Zaanstreek. Na 
krap veertig minuten in de auto hadden we de plaats van bestemming bereikt. Er was nog enige 

verwarring, want we reden Oostwoud binnen, maar 20 meter verder bleek het toch Midwoud te zijn. 
What’s in a name? 
 

Jordy ontbrak deze ochtend, zijn aanwezigheid was elders gewenst en dus nam Oda de zwaar 
verantwoordelijke taak op zich om de JO11-1 naar een overwinning te loodsen. Aan niets was te 
merken dat hij daar onder gebukt ging, Oda oogde volkomen relaxed en blakend van het 

zelfvertrouwen. 
Aan het begin van de wedstrijd riep de dienstdoende scheidsrechter alle spelers rond de middencirkel. 
Daar hield de beste man een inleidend praatje: geen gezeur, beslissing is beslissing, sportief spelen, 

ik ben de baas. Maar dat alles op een zeer vriendschappelijke toon. Daarna liet hij de teams elkaar 
een hand geven, zoals het ook bij bijvoorbeeld interlands gaat. Hulde voor deze man! 
Nou zag Oda er wel ontspannen uit, maar stiekem vermoed ik dat hij best een beetje nerveus was, 

want hij probeerde een nieuwe variant van de-man-meer-situatie uit. Gewoon onopvallend met acht 
man de wedstrijd beginnen en dan kijken hoe lang het duurt voor iemand het in de gaten heeft. Na 
een paar balcontacten liep het toch in de smiezen en moest een Racer het veld verlaten. Leuk 

geprobeerd, maar helaas. 
Tot schrik van de RCZ-aanhang leidde rommelig verdedigen van de Racers tot een noodgreep met 
een penalty tot gevolg. Volgens de JO11-1 natuurlijk volkomen onterecht, maar naarmate de wedstrijd 

vorderde bleek de scheids een zeer bekwame kerel, die puik en geenszins partijdig floot. Dus ik vrees 
dat de mannen van JO11-1 er toch een beetje naast zaten en de scheids het goed gezien had.  
Wat niet weg neemt dat de Racers vrijwel meteen met 1-0 achterstonden. Het schudde ze wel subiet 

wakker. Joris probeert gelijk te maken met een schot van afstand dat maar net over het doel zeilt (het 
zou trouwens de ochtend van de afstandsschoten blijken). De uittrap van de keeper komt recht in de 
voeten van Kerim terecht en ja, als je nou iemand níet zo’n kans moet geven is het Kerim. Dus de 1-1 

was al snel een feit. 
 
De 1-2 komt via een aanval van onder andere Kerim en Fons tot stand en het is Joris die het afmaakt. 

De Racers komen op stoom. Aanval na aanval op het Midwoudse doel volgt en als Jasper een 
afvallende bal voor z’n voeten krijgt, haalt hij van afstand hard uit, 1-3. Boyd weet even later de keeper 
te verschalken met een mooi lobje, 1-4. Wat een fijne tussenstand. 
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RCZ blijft de druk opvoeren. Vanachter uit zorgen Sem en Kick voor een constante toevoer van op 
maat gegeven passes. En ook Max laat fraaie acties langs de lijn op Fons zien. De één-tweetjes zijn 
niet van de lucht. Midwoud komt er haast niet aan te pas. Als ze ook maar even aan de bal zijn, wordt 

de bal meteen veroverd door een Racer. MOC krijgt amper kans een aanval op te bouwen. Na weer 
Midwouds balverlies komt Jasper langs de zijkant aan de bal, hij beslist uit te halen en met een knaller 
van afstand maakt hij er 1-5 van.  

En als u nou denkt dat RCZ het na de rust wat rustiger aan doet, zit u mis. Vanaf het fluitsignaal is het 
weer éénrichtingsverkeer naar het doel van MOC. Boyd schiet vanaf de zijkant, de keeper kan er net 
niet bij en de 1-6 is een feit. De volgende aanval is via Angelo al weer ingezet, hij speelt af op Kick, 

maar dit keer is de keeper wel alert. 
Het zevende doelpunt van de JO11-1 gaat inmiddels viral op Facebook. Na een voorbeeld uit het 
boekje van tikkie-takkie-voetbal van de Racers, met telkens aannemen en meteen doorpassen, geeft 

Angelo af op Boyd, die weer-ga-loos met een prachtige lob de doelman van Midwoud weet te 
passeren. Werkelijk wonderschoon. U kunt het zelf aanschouwen: Facebook RCZ JO11-1. 
Bij zo’n voorsprong is het niet verwonderlijk dat de scherpte af en toe wat afneemt. Zo kan het dus 

gebeuren dat MOC na een mooie aanval 2-7 weet te scoren. Je ziet het bij het Nederlands elftal ook 
gebeuren, dus wie neemt het de Racers kwalijk?  
MOC blijft dapper strijden en dat is in ze te prijzen. Thomas had bijna al de grassprietjes in z’n 

doelgebied al geteld, toen hij toch nog aan de bak moest bij een hoekschop voor Midwoud. Dat 
leverde voor MOC niets op, maar de bal kwam uiteindelijk bij Fons terecht die met een lange pass 
Kerim de 16 in stuurt. De 2-8 komt dus op naam van Kerim. 

Een zeer overtuigende overwinning van de JO11-1 dus. Het was een heerlijk voetbalochtendje, de 
zon scheen zo uitbundig dat het zelfs warm werd, het vertoonde voetbal was een lust voor het oog en 
het doelpuntensaldo is weer flink opgeschroefd. Hopelijk weet het team deze lijn voort te zetten als ze 

aanstaande zaterdag om 12 uur thuis tegen KGB JO11-2 moeten spelen. KGB… zou dat team in 
lange regenjassen en gleufhoeden het veld op komen? Tot zaterdag! 
 
Uw Razende reporter 

 
Zaandijk 4 - RCZ 4 

 
Het is zondag 9 oktober 2016 en de wedstrijd tegen Zaandijk 4 staat om 12.00 uur op het programma 
van de KNVB. Al om 11.15 uur zijn de eerste Gladiatoren aanwezig na het altijd rustieke ritje door het 

pittoreske stadje Zaandam .  
Als om twaalf uur de scheidsrechter voor het eerst zijn fluitje laat klinken is alleen Vince nog niet 
gearriveerd, onder het mom van dat de slagbomen op de A8 bij de brug over de Zaan niet meer open 

wilden kwam hij vanuit Krommenie slechts 30 minuten na aanvang van de wedstrijd aan op het 
sportpark van vv Zaandijk. En beste lezer, ik begrijp meteen u verwondering, als je uit Krommenie 
komt, wat doe je dan op de A8? Helaas kan ik u het antwoord niet geven en zult u te rade moeten 

gaan bij uw eigen fantasie.  
Dan de wedstrijd, dankzij het fantastisch denkwerk van de coaches John en Ruud stond er een goed 
team (al kon het beter, hoge kwaliteit van de bankzitters) aan de start. Al gauw bleek dat de Racers 

sterker waren dan de Zaandijkers en dat resulteerde in een aanvallend spelend RCZ dat Zaandijk 
regelmatig terug drong in de verdedigende stellingen. Na wat spelden prikken van de Racers was het 
Danny die fantastisch reageerde op een verre bal en alleen voor de keeper kwam, omdat Danny zag 

dat Rob was meegekomen en daardoor er nog beter voor stond legde hij de bal breed op Rob en die 
de bal voor het inschieten had en wat hij ook deed. Alles wat RCZ was juichte voor dit mooie doelpunt 
en ook Zaandijk stond nog net niet te klappen. Echter het was de scheidsrechter die er anders 

overdacht en aangaf dat Rob buitenspel stond. Zelden zo'n goeie mop gehoord. Maar het was slechts 
uitstel van executie.  
Na diverse mislukte pogingen van Lennart om de bal goed voor te zetten lukte dit  wel uit een corner 

en kon Kalebas de 0-1 tegen het netje koppen en verscheen deze stand op het denkbeeldige 
elektronische scorebord. Maar dit was niet genoeg voor de Racers en gingen op zoek naar nog meer 
doelpunten. Af en toe wist Zaandijk onder de druk van de Racers vandaan te komen maar de 

verdediging onder leiding van good old ( 12.5 jaar getrouwde ) Niels kwam niet in de problemen.  
Zo bleven de aanvallen op het doel van Zaandijk af rollen en het was Rob die de trekker mocht 
overhalen voor de 0-2 op het denkbeeldige elektronische scorebord.  

Helaas kan ik u niet vertellen hoe dit doelpunt tot stand kwam. Hoewel ik uit zeer goed ingelichte bron 
vernam dat er tegen Rob werd aangeschoten, ik heb het zelf niet gezien en kan u dus alleen melden 
dat Rob er niet mee eens was met deze stelling.  
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Na de 0-2 verslapte de aandacht bij de Racers en kon Zaandijk onder de druk vandaan komen. Ook 
de aandacht van de coaches verslapte en hierdoor werd er niet ingegrepen. Helaas had dit ernstige 
gevolgen, Zaandijk wist in de laatste minuut van de eerste helft de achterstand te verkleinen naar 1-2. 

Na de peptalk in de rust kwam er een getergd RCZ 4 uit de kleedkamer. Toch ging het niet goed 
genoeg volgens de coaches en zij grepen na 5 minuten in, (hadden toch het licht gezien) daar was 
eindelijk de beste keus die ze konden maken en kwam good old Jan zijn opwachting maken om de 

Racers te versterken.  
Het duurde ook niet lang dat dit tot resultaat leidde. Het was Wim die een vrije trap mocht nemen net 
buiten het strafschopgebied en hij knalde de bal ver buiten bereik van de keeper van Zaandijk tegen 

het net en konden we de 1-3 op het denkbeeldige elektronische scorebord aflezen.  
De honger naar meer doelpunten was nog niet gestild voor de Gladiatoren van RCZ4 en werd er weer 
fanatiek aangevallen. Na een afgeslagen aanval van Zaandijk werd Danny de diepte in gestuurd en 

door een aarzeling van de meegelopen verdediger en de keeper van Zaandijk wist Danny nog net zijn 
schoen onder de bal te krijgen en met een mooie boogbal verdween de bal voor de vierde keer in het 
doel van Zaandijk. Ondanks het tegenspartelen van Zaandijk bleken de Racers de bovenliggende 

partij. Het was Rob die een handsbal zag van een verdediger van Zaandijk en daar de scheidsrechter 
op zijn eigen karakteristieke wijze van op de hoogte bracht. De scheids was zeer dankbaar voor deze 
hulp en besloot om de Racers een strafschop te geven. Het was wederom Rob die de bal opeiste en 

achter de bal ging staan voor zijn tweede doelpunt en het vijfde doelpunt van de Racers. En zo 
geschiedde.  
De gladiatoren van RCZ 4 wilde meer en bleven aanvallen en dit leidde opnieuw tot succes. Waar in 

de eerste helft nog een identieke situatie werd afgefloten voor buitenspel bleef nu het fluitje uit en kon 
Rob op aangeven van Danny zijn derde doelpunt van de dag en het zesde doelpunt voor de Racers 
noteren. Hierna verslapte de concentratie bij de Racers en daar wist Zaandijk van te profiteren. De 

eindstand werd uiteindelijk op 2-6 gebracht door nog 1 tegendoelpunt van Zaandijk.  
Na afloop werd de man of the match gekroond, Danny. Topscorer van de dag, Rob. Saver of the day, 
Jordy. Toppers van de achterhoede van deze dag, Niels, Marcel, Jim, Jeroen. Niet ongenoemd 
mogen de middenvelders blijven, Svezdan, Swingie, Lennart, Wim, Dani, Jan en Vinnie en natuurlijk 

de eerste doelpuntenmaker van de dag , Kalebas. En last but not least the coaches John en Ruud. 
Wilt u zelf de Gladiatoren van RCZ 4 aan het werk zien, check de Website van RCZ. 
 

De Knoet. 
 
Nieuw West United Zo -RCZ Zo 

 
Op deze Zonnige middag togen wij via A8-A10 richting het Sportpark aan de Bok de Korverweg om 
daar NWU te bestrijden ,bij aankomst zag ik dat Merijn nog niet verkleed was ,ik dacht aan een 

schorsing maar nee hij was geblesseerd aan zijn enkel en kon zo zijn huilende zoon Timo troosten 
wat hem ook lukte.De wedstrijd zou om half drie beginnen maar dat werd pas tien minuten voor drie al 
na een paar minuten konden we zien dat beide ploegen de aanval zochten en wat beide ploegen ook 

lukte maar bij elke aanval van ons dacht de nummer 2 van NWU aan buitenspel want deze liep steeds 
met zijn arm omhoog te zwaaien maar geen enkele keer gaf de goed leidende  scheidsrechter daar 
gehoor aan.Zelfs bij een knap afstandsschot van Radinho stond hij met zijn arm omhoog ,bij een 

cornerbal voor ons kwam de bal voor het doel de keeper kwam met zijn knie in botsing met hun 
nummer twee en het hele elftal schreeuwde moord en brand richting de scheidsrechter ,maar deze 
stond goed opgesteld om het voorval te zien gebeuren liep er even naar toe maar bleef bij zijn 

beslissing opnieuw een cornerbal voor RCZ en wonderwel was nummer twee genezen en nam zijn 
plek bij de doelpaal weer in maar uit de toegewezen corner kwam niets.Twintig minuten voor de rust 
stoorde Tom goed en ietwat gelukkig kreeg hij de bal mee ging goed door en vlak voordat de keeper 

bij de bal kon haalde hij verwoestend uit 0-1.Hierna gebeurde er niet veel meer op enkele mooie 
valpartijen na van NWU zijde ,maar zij kregen daarvoor geen enkele respons van de scheidsrechter 
en gingen daar door steeds meer tegen zich zelf voetballen en onderling mopperen op elkaar en dat 

komt je elftal nooit ten goede.Nog voor rust brak Mousa op rechts door kapte zijn man uit maar ook 
zijn schot ging net over.Na rust  een zeer fel uit de startblokken door NWU waardoor er toch een paar 
hachelijke situatie voor ons doel ontstonden en moesten wij enkele cornerballen weggeven maar even 

later konden wij toch het spel weer verleggen ,maar toch ineens bal verlies op het middenveld hun 
middenvoor werd aangespeeld een paar RCZ supporters dachten aan buitenspel maar onze 
grensrechter de Heer M.Kersten zag het anders en hield zijn vlag omlaag dus zag hij anders dan 

ons.  Even later floot de scheidsrechter ineens wees naar de zijlijn waar een opmerking werd gemaakt 

http://www.rcz.nu/213/programma/
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wat hij niet pikte dus moesten alle veldspelers naar de kleedkamer om vervolgens te douchen want de 
wedstrijd werd niet meer hervat jammer zo,n incident.Jongens Bedankt  
 

Zeer Vele Trouwe Supporter{S} 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                  
 

 
 

Sven Pruim en Ryan Veldert  , 

zijn op Zondag  16 Oktober 2016  gekozen uit het team RCZ  Jo 8-1  om samen 
Pupil van de Week bij de wedstrijd van RCZ 1 tegen Buitenveldert 1 te zijn. 
 
Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 12.15 uur (bij 
trainer Marco van Petersen , Stefan van Dam en Michel Kersten). 
 
Wat er daarna allemaal gebeurt is nog een verrassing maar het wordt een leuke 
middag. 
Wij wensen jullie veel plezier deze middag 
 

.  

Namens de jeugdafdeling van RCZ. 
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De grote Clubactie is nu 2 weken van start gegaan en de eerste loten zijn al gekocht door de 
club van honderd, deze heeft  2 super loten GEKOCHT, WIJ BEDANKEN DE CLUB VAN 
HONDERD HIERVOOR!!!!!!! 

Het Superlot vertegenwoordigt 50 loten met kans op het Grote Clubfeest t.w.v. €5.000,00. 
En NATUURLIJK OOK KANS OP DE ANDERE PRIJZEN ZIE HIERONDER: 
Prijzen 

Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij van de Grote Clubactie veel mooie prijzen 
te winnen. Hieronder vindt u het prijzenpakket voor de actie van 2016. 

 
 Prijzen 2016: 

1e € 100.000 

2e Auto Volkswagen up! 

3e  Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 2.500, - 

4e - 6e Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,- 

7e - 11e Reischeque luxe campingvakantie Vacanceselect t.w.v. € 750,- 

    

12e - 28e Hotelarrangement Thermae 2000 voor 2 pers. t.w.v. € 235, - 

29e - 53e 3 daags all-in arrangement voor 2 personen bij Fletcher Hotels 

54e -83e Bobbejaanland 4 entreekaarten 

84e - 160e Thermen Holiday 4 entreekaarten 

161e - 185e Slagharen 4 entreekaarten 

186e - 220e Lovers rondvaart A'dam voor 5 pers. 

 
Prijzen op eindcijfers 2016: 

Laatste 6 cijfers Geldprijs t.w.v. € 400,- 

Laatste 5 cijfers Geldprijs t.w.v. € 200,- 

Laatste 4 cijfers Trolley Masita gevuld met (sport)artikelen 

Laatste 3 cijfers Fotoboek Webprint 

Laatste 2 cijfers 1 film van Pathé Thuis 

 
Voor de loterij van de Grote Clubactie is een vergunning verleend door de Kansspelautoriteit d.d. 25 
november 2014 voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 onder kenmerk: 

8727. Speel bewust, 18+. 
De kans op de hoofdprijs in 2015 was gelijk aan 1:2,90 miljoen. De winkans op een prijs in 2015 was 
1,12%.  

Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. Aan de 
getoonde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. De actievoorwaarden staan vermeld in de 
schriftelijke correspondentie aan de winnaars. 
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