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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  

14 okt 8.30 Zaanlandia JO9-2 RCZ JO9-1 5 - 12 
 

14 okt 8.45 RCZ JO10-4 EVC JO10-3 7 - 0 
 

14 okt 8.45 RCZ JO8-2 Sporting Krommenie JO8-4 9 - 0 
 

14 okt 8.45 ZOB JO8-1 RCZ JO8-1 6 - 3 
 

14 okt 8.45 RCZ JO13-3 Purmerend JO13-3 0 - 7 
 

14 okt 8.45 RCZ JO10-3 Westzaan JO10-2 12 - 1 
 

14 okt 8.45 RCZ JO11-3 DCG Rksv JO11-4 5 - 5 
 

14 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Fortuna Wormerveer sv United 5 - 5 
 

14 okt 9.30 Vitesse 22 MO11-1 RCZ MO11-1 4 - 2 
 

14 okt 9.45 SVA JO9-4 RCZ JO9-2 0 - 1 
 

14 okt 10.00 KFC JO13-3 RCZ JO13-2 0 - 6 
 

14 okt 10.00 Zaanlandia JO10-3 RCZ JO10-2 2 - 2 
 

14 okt 10.00 Rijp (de) JO13-1 RCZ JO13-1 2 - 1 
 

14 okt 10.30 RCZ JO15-3 Sporting Krommenie JO15-4 0 - 2 
 

14 okt 10.30 RCZ JO10-1 Hercules Zaandam sc JO10-1 2 - 3 
 

14 okt 10.30 RCZ JO11-2 DEM (RKVV) JO11-4 7 - 0 
 

14 okt 10.30 OFC Leeuwen RCZ JO7 - Mini Racers 1 8 - 4 
 

14 okt 11.30 Fortuna Wormerveer sv JO11-5 RCZ JO11-4 10 - 0 
 

14 okt 12.00 SVIJ MO13-1 RCZ MO13-1 1 - 8 
 

14 okt 12.00 RCZ JO17-2 ZOB JO17-1 9 - 4 
 

14 okt 12.00 RCZ JO15-1 RCZ JO15-2 5 - 4 
 

14 okt 13.45 ZOB 35+2 RCZ 35+1 3 - 2 

 

https://www.rcz.nu/113/9097/uitslagen/wedstrijd-details/


 

 

 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag  

14 okt 14.00 RCZ 1 Zaandijk 1 4 - 2 
 

14 okt 14.00 Beemster JO17-1 RCZ JO17-1 3 - 1 
 

14 okt 14.00 RCZ 2 Fortuna Wormerveer sv 4 1 - 4 
 

14 okt 14.00 TOB Rksv 35+1 RCZ 35+2 4 - 5 
 

15 okt 10.00 RCZ 4 (zon) Hellas Sport 2 (zon) 6 - 1 
 

15 okt 11.00 RCZ 2 (zon) Ilpendam 2 (zon) 0 - 1 
 

15 okt 12.00 FC Uitgeest 13 RCZ 5 1 - 3 
 

15 okt 14.00 RCZ 1 Ilpendam 1 1 - 1 

 

17 okt 19.00 HSV JO17-2 RCZ JO17-1 -  

 
 
Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

21 okt 12.30 RCZ JO13-1 Opperdoes JO13-1 be 
 

21 okt 12.30 RCZ JO11-1 Zaandijk JO11-1 co 
 

21 okt 14.00 RCZ 35+1 DCG Rksv 35+1 co 
 

21 okt 14.00 RCZ JO17-1 ADO '20 JO17-2 be 
 

Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

17 okt 19.00 HSV JO17-2 RCZ JO17-1 be 
 

21 okt 9.30 Adelbert st MO11-1 RCZ MO11-1 co 
 

21 okt 11.00 SVA JO17-5 RCZ JO17-2 co 
 

21 okt 11.30 SDOB JO13-2 RCZ JO13-2 be 
 

21 okt 13.00 SVA Jo15-2 RCZ JO15-1 vr 
 

22 okt 14.30 AGB 7 (zon) RCZ 4 (zon) co 
 

 
 

 

In verband met de herfstvakantie is er 
zaterdag 21 oktober geen 

dwergentraining. We zien jullie graag 
weer op zaterdag 28 oktober! 

 

https://www.rcz.nu/113/8408/uitslagen/wedstrijd-details/


 

 

 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 19 oktober 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : ??? 
21.00-Einde  : Peter 
 
KANTINEDIENST ZATERDAG 21 oktober 
12.00-Einde  : Mary & Sabrina 
 
KANTINEDIENST ZONDAG  22 oktober 
GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

 
 

 
 

 

 
 
WIST JE DAT .......... 

 

*JE LOTEN KUNT VERKOPEN TOT 16 NOVEMBER? 

*ONZE JEUGDLEDEN NOG VOLOP BEZIG ZIJN MET DE VERKOOP VAN GROTE CLUBACTIE 

LOTEN? 

*DE EERSTE BOEKJES AL WORDEN INGELEVERD MET TENMISTE 5 VERKOCHTE LOTEN? 

*ER TOT NU TOE 570 LOTEN ZIJN VERKOCHT? 

* JE NIET ALLEEN VOOR R.C.Z.MAAR OOK ZEKER VOOR JEZELF ZAKGELD KUNT VERDIENEN, 

VANAF 10 VERKOCHTE LOTEN? 

* HET BEST VERKOPENDE TEAM EEN SPECIALE PRIJS ONTVANGT? 

*JE, ZODRA JE 20 LOTEN HEBT VERKOCHT, EEN VOCHER KRIJGT WAARMEE JE O.A. GRATIS 

ENTREEKAARTJES EN SHOPTEGOED KUNT ONTVANGEN? 

 

 

DUS.. 

 

BEN JE KLAAR MET VERKOPEN LEVER JE BOEKJE DAN IN! 

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE, EN NOG MEER TIPS EN WIN-ACTIES OP https://kids.clubactie.nl/ 

 
 

 

NAMENS DE JEUGDACTIVITEITEN COMMISSIE R.C.Z. GEA VAN DE STADT. 

 
 

https://kids.clubactie.nl/


 

 

 

Titel Datum 

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 

 

 
Afgelopen zaterdag was het een gezellige boel in de kantine van R.C.Z. 

De dwergen die van 10.00 uur tot 11.00 uur hebben getraind werden na hun training 

getrakteerd op poffertjes. 

Om 11.00 uur stroomden de dwergen met hun ouders en trainers naar binnen. 

Uiteindelijk zaten er ongeveer 35 kinderen aan tafel voor een portie poffertjes . 

 
Deze lekkernijen lieten zich goed smaken en zo kon iedereen met hun buikje vol huiswaarts 

gaan. 

De activiteit is mogelijk gemaakt van de opbrengst van de 

Grote clubactie,  

 

Namens de jeugdactiviteiten commissie van R.C.Z.   

Gea van de Stadt. 

 
 

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/


 

 

 

 
 
Miniracers 2 tegen Fortuna Wormerveer  
 
Met veel gelach en plezier begon de wedstrijd op deze zonnige zaterdag. Nog ff snel een stoere zwarte shirt 
overheen en de wedstrijd kon beginnen. Wij dachten al als winnaars naar huis te gaan maar in de laatste paar 
seconden wist de tegenpartij toch nog een doelpunt te scoren met als resultaat 5:5. Het mooie daaraan was dat 
uiteindelijk iedereen had gewonnen, allemaal blije gezichten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZOB 35+ 2  -  RCZ 35+ 1 
 
Deze week helaas een beknopt verslag(je(daar ik alleen de tweede helft aanwezig was. Kreeg na afloop van Max 
een lijstje met de namen van de doelpuntenmakers in de eerste helft, na enig uitleg bleek dat wij eerst met 1-0 
achter kwamen ,maar daarna herpakten onze jongens zich snel want dat ik met de rust aankwam hoorde ik al van 
Michael(O( dat het al 1-7 stond. Hier even de doelpuntenmakers op rij Hakan 1-1,Peter 1-2,Michael(o( 1-
3,Michael(O( 1-4,Hakan 1-5,Michael(O(1-6,Michael(O(1-7,de tweede helft werd een gezapige tweede helft mem 
kon aan het spel zien dat de wedstrijd gespeeld was ,en de tegenstander op alle mogelijke manieren probeerden 
om niet in de dubbele cijfers te geraken en wel in sportief opzicht natuurlijk. Maar een kwartier voor tijd gaf RCZ 
toch even gas bij en scoorden Peter de 1-8,en Hakan de 1-9 en 1-10 even later floot de scheidsrechter voor het 
einde. Maar wat bleek de wedstrijd was nog bezig en de uitslag stond al op Voetbal.nl en wel verkeerd want 
volgens voetbal.nl hadden we een 3-2 nederlaag geleden ,waarop Gertjan meteen heeft gereageerd richting de 
KNVB . Ook volgens de Voetbal.NL was onze Jeroen de ,The Man of de Match. Jongens Bedankt en tot volgende 
week .Zeer Vele Trouwe Supporter(S( 

 
RCZ ZO – Ilpendam ZO 
 
Hedenmiddag op een zon overgoten Jagersveld ontvingen wij onze mede koploper na drie wedstrijden Ilpendam 
uit de gelijknamige plaats. Nadat onze pupillen van de week de toon hadden gezet liet scheidsrechter de Heer 
van Tunen om zeven minuten over twee aftrappen. Lieten wij ons de eerste tien minuten een beetje terug dringen 
,maar we liepen gelukkig geen schade op ,nee we herstelden ons zelf en kwamen meer en meer in de wedstrijd 
,met zelfs enkele kansen voor ons om de score open te breken voor Mousa en Bennie maar net wanneer ze goed 
wilden uithalen kreeg de bal net een op wippertje waardoor Mousa hoog over schoot en Bennie net niet meer bij 
de bal kon. Een kwartier voor rust ging het helaas mis voor ons ,na een afgeslagen aanval door Ilpendam taste 
Marco mis en werd onze laatste man uitgekapt en onze keeper voor de eerste maal dit seizoen gepasseerd en 
wat tevens de ruststand betekende. Na rust een nog meer aanvallend RCZ richting het doel van Ilpendam, 
na ongeveer twintig minuten de zoveelste vrije trap voor RCZ en de vierde gele kaart voor een speler van 
Ilpendam ,ging Kees achter de bal staan wachtte keurig op het fluitsignaal en knalde keihard in de 
linkerbovenhoek raak 1-1 wie had dat gedacht maar het was echt zo .RCZ wilde meer maar ook Ilpendam maar 
deze ploeg praatte zich uit de wedstrijd en liepen daardoor nog eens twee gele kaarten op ,tien minuten voor tijd 
hielden we ons hart vast nadat onze laatste man een doorgebroken speler neer legde ,de scheidsrechter kwam 



 

 

 

rustig aanlopen haalde de kaart uit zijn zak waarbij heel Ilpendam dacht aan rood was het slechts geel en en een 
vrije trap die hoog over ging ,we moesten nog een paar benauwde minuten doorstaan maar we hielden stand, 
waar een ieder dacht aan minstens vijf minuten blessure tijd was scheidsrechter de Heer van Tunen het Ilpendam 
gemekker meer dan zat hij pakte ineens de bal op en floot voor het einde van de wedstrijd een heet gebakerd 
Ilpendam en supporters achterlatend. Een compliment voor ons elftal dat zeer hard heeft gewerkt en in goed 
team verband heeft gevoetbald en daarom geef ik voor het het gehele elftal inclusief reserve spelers en 
begeleiding  een HEEL GROOT COMPLIMENT.  
Zeer Vele Trouwe Supporter(S( 

 
 
 

 
Hoi Gea, 
 
Als eerste mag ik jou/jullie bedanken voor het organiseren van een geweldig leuk evenement! 
Want zo mag je het best noemen! 
Patrick was al de hele week ermee bezig en was best een beetje zenuwachtig. 
Zoals afgesproken waren we op tijd bij de club omdat Patrick en Mats verwacht werden om 12.15 uur in de 
bestuurskamer. 
Na een korte instructie wat er ging gebeuren kregen de boys hun "pupil van de week" shirt maar ook een gloed 
nieuwe bal MET handtekeningen van alle spelers van het 1e elftal. 
Daarna luisterden ze aandachtig naar de trainer die de spelers toesprak. 
Eenmaal klaar konden ze niet wachten om hun nieuwe shirt en bal te showen, 
maar nog belangrijker hun bal te testen! 
Toen de spelers van het 1e het veld betraden gingen de jongens mee om de 
warming-up mee te doen. 
Daar werden ze heel leuk opgevangen door de spelers en leerden ook nog een 
aantal trucjes van ze. 
Daarna was het wachten op de wedstrijd waar ze met de spelers het veld op 
mochten om de aftrap te verzorgen. 
Met een echte tos werd beslist wie er mocht scoren. 
De aftrap van Mats en Patrick ging vloeiend en ze gingen de een na de andere 
tegenstander voorbij. 
Bij de goal aangekomen mocht Mats scoren maar helaas was zijn schot meer 
een voorzet dan een schot op doel. Hierdoor bedacht Patrick zich geen moment 
en passeerde de keeper alsof hij er niet stond en schoot in de hoek binnen. 
Daarna mochten Mats en Patrick plaats nemen in de dug-out naast de andere 
spelers en daar hebben ze de hele eerste helft aandachtig de wedstrijd gekeken. 
In de rust hebben we afscheid genomen en zijn we naar huis gegaan. 
Patrick zo trots als een pauw met zijn nieuwe gesigneerde bal en zijn pupil van 
de week shirt op de fiets naar huis om vol trots de bal aan zijn zus en mama te 
laten zien. 
RCZ namens Patrick, Mats en ook de families, bedankt voor deze onvergetelijke 
dag!  
 
Groetjes Mats en Patrick 

 



 

 

 

Beste RCZer 
 
 
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 
 
 
 
 

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.  

http://www.cruijffactie.nl/
https://youtu.be/vyKEZCj-hwc
https://www.sponsorkliks.com/


 

 

 

 



 

 

 

 


