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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  

21 okt 9.30 Adelbert st MO11-1 RCZ MO11-1 0 - 2 
 

21 okt 11.00 SVA JO17-5 RCZ JO17-2 0 - 8 
 

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

21 okt 12.30 RCZ JO13-1 Opperdoes JO13-1 4 - 0 
 

21 okt 12.30 RCZ JO11-1 Zaandijk JO11-1 4 - 4 
 

21 okt 13.00 SVA Jo15-2 RCZ JO15-1 0 - 6 
 

21 okt 14.00 RCZ JO17-1 ADO '20 JO17-2 1 - 4 
 

21 okt 14.00 RCZ 35+1 DCG Rksv 35+1 2 - 2 

 

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

 

 

Programma komende week THUISWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

28 okt 8.45 RCZ JO13-1 Wherevogels De JO13-2 co 
 

28 okt 8.45 RCZ JO11-4 Westzaan JO11-2 co 
 

28 okt 8.45 RCZ JO8-1 SDOB JO8-1 co 
 

28 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Hercules Zaandam sc Dragons vr 
 

28 okt 8.45 RCZ MO11-1 KFC MO11-1 co 
 

28 okt 10.30 RCZ JO13-2 Assendelft JO13-3 co 
 

28 okt 10.30 RCZ JO11-2 Kennemers (de) JO11-1 co 
 

28 okt 10.30 RCZ JO10-2 ZOB JO10-2 co 
 

28 okt 12.00 RCZ JO17-1 Zaanlandia JO17-2 co 
 

28 okt 12.00 RCZ JO15-1 OFC JO15-1 co 
 

28 okt 12.00 RCZ JO15-2 Reiger Boys JO15-3 co 
 

https://www.rcz.nu/113/9095/uitslagen/wedstrijd-details/


 

 

 

28 okt 14.00 RCZ 35+1 Parkstad SV 35+1 co 
 

28 okt 14.00 RCZ 45+1 Arsenal ASV 45+1 co 
 

28 okt 14.00 RCZ 35+2 TABA afc 35+1 co 
 

29 okt 11.30 RCZ 5 (zon) Sporting Krommenie 6 co 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Programma komende week UITWEDSTRIJDEN 

Datum Tijd Thuis Uit type  

28 okt 8.45 Purmerend JO8-4 RCZ JO8-2 co 
 

28 okt 9.00 Fortuna Wormerveer sv JO10-5 RCZ JO10-3 co 
 

28 okt 9.00 IVV JO10-3 RCZ JO10-4 co 
 

28 okt 9.00 Kennemers (de) JO9-1 RCZ JO9-1 co 
 

28 okt 9.00 Oosthuizen MO13-1 RCZ MO13-1 co 
 

28 okt 10.00 OFC JO13-3 RCZ JO13-3 co 
 

28 okt 10.00 ZOB JO11-2 RCZ JO11-1 co 
 

28 okt 10.15 SDOB MO13-1 RCZ MO13-2 co 
 

28 okt 11.00 SVA JO11-4 RCZ JO11-3 co 
 

28 okt 11.30 Rijp (de) JO10-1 RCZ JO10-1 co 
 

28 okt 12.30 DEM (RKVV) JO15-6 RCZ JO15-3 co 
 

28 okt 13.15 Hercules Zaandam sc Hero's RCZ JO7 - Mini Racers 2 vr 
 

28 okt 14.30 Zaanlandia 1 RCZ 1 co 
 

28 okt 14.30 Zaandijk JO17-3 RCZ JO17-2 co 
 

28 okt 15.00 Zaanlandia 2 RCZ 2 co 
 

29 okt 9.30 Zaanlandia 4 (zon) RCZ 4 (zon) co 
 

29 okt 12.00 IVV 3 (zon) RCZ 2 (zon) co 
 

29 okt 14.00 Zaandijk 1 (zon) RCZ 1 (zon) co 
 



 

 

 

VERPLICHTE KANTINEDIENSTEN 
 

Beste ouders, 
 
RCZ  is een mooie club die maar blijft 
groeien. Inmiddels hebben we een fraaie 
accommodatie waarop we wekelijks 
onze geliefde sport kunnen bedrijven. 
Hierbij worden we geholpen door de 
steun van vele vrijwilligers die dit 
allemaal mogelijk maken hetgeen wij 
enorm waarderen. Onze kantine is daar 
een zeer belangrijke schakel in die het 
mogelijk maakt om dit allemaal te 
realiseren.  
De bezetting daarvan is enorm 

belangrijk en met de groep vaste medewerkers redden wij dat niet 
meer. Daarom zijn er de verplichte kantinediensten voor spelers en 
ouders van jeugdleden die onderdeel uitmaken van het 
lidmaatschap bij RCZ. Vele handen maken licht werk tenslotte. 
Het niet voldoen aan deze verplichting levert een boete op van € 
50,- en een schorsing voor de eerstkomende wedstrijd (tot aan het 
moment dat boete betaald is!) 
De verplichting bestaat om hooguit 1 of 2 keer per seizoen een paar 
uur te assisteren in de kantine. Deze dienst is altijd voor of na de 
wedstrijd van uw kind, zodat u zelf de wedstrijd kunt bekijken.   
Om dit systeem voor een ieder te vergemakkelijken gaan we het per 
1 november 2017 als volgt doen: 
Wij, het bestuur, maken afhankelijk van het speelschema, een 
indeling voor komend weekend en het weekend daarop, waarbij in 
het clubblad alleen nog het team vermeld zal staan dat 
kantinedienst moet draaien. Er zal ingedeeld worden op basis van 
de spelerslijst per team, met die restrictie dat ouders die voor 1 
november al hebben gestaan hun beurt afgevinkt krijgen. U 
ontvangt van de teamleider een app-bericht als u aan de beurt bent. 
Indien u niet kan staan, dient u zelf binnen de ouders van het team 
voor een vervanger te zorgen en André Punt (06-20136764/app) 
hiervan op de hoogte te stellen, zodat de administratie op orde 
blijft.  
Rekenend op ieders medewerking en ervan uitgaand dat een ieder 
zich hieraan houdt, verblijven wij, 
 
Bestuur RCZ 



 

 

 

 
 
KANTINEDIENST DONDERDAG 26 oktober 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : Ruud 

 
KANTINEDIENST ZATERDAG 28 oktober 
08.00-13.00  : Gré 
08.15-10.30  : Ouder JO13-2 (Nico Wamboi) + Ouder JO11-2 (Dhr./Mevr. Dekker) 

 + Ouder MO10-2 (Volkert Schneeman) 
10.30-13.00  : Ouder JO8-1(Tarkan Gokalp) + Ouder JO9-2 (Katinka, moeder van Ryan) 

+ Ouder MO11-1(June Hensen) 
13.00-18.00  : Mary & Sabrina 
13.30-16.00  : Ouder JO15-2 (Dirk, vader van Owen) 
16.00-18.30  : Speler RCZ Veteranen 2 (Alex Spil) 

 
KANTINEDIENST ZONDAG  29 oktober 
10.30-14.15  : Gré 

 
KANTINEDIENST DONDERDAG 2 november 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 
21.00-Einde  : vaste medewerker 

 

KANTINEDIENST ZATERDAG  4 november 
07.30-13.00  : Mary & Sanne  
08.15-10.30  : Ouder JO10-1 + Ouder JO11-1 
09.30-12.00  : Ouder JO11-2 
10.30-13.00  : OuderJO10-4 + Ouder JO11-3 + Ouder MO13-2 
12.00-14.30  : Ouder MO13-1 
13.00-18.00  : vaste medewerker 
13.30-16.00  : Ouder JO13-3 
16.00-18.30  : Speler  RCZ 1 + Speler RCZ 2 

 

KANTINEDIENST ZONDAG  5 november 
09.00-Einde  : Gré 
09.30-14.00  : vaste medewerker 
12.00-14.30  : Speler RCZ 4 
13.00-15.30  : Speler RCZ 2 
13.30-17.00  : vaste medewerker 
14.30-Einde  : vaste medewerker 
14.45-17.30  : Ada 
16.00-18.30  : 2 Spelers RCZ 1 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Titel Datum 

35+ voetbal bij Hercules 3 november 2017 

Filmavond 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 

  

De Club van Honderd heeft 2 superloten gekocht ,  
1 superlot vertegenwoordigt 50 loten met extra kans op het Grote Clubfeest . 
Wij bedanken de Club van Honderd hiervoor!!!  
 

De afgelopen week zijn er heel veel incasso's ingevoerd en tot nu toe hebben  
42 jeugd Racers en de Club van Honderd  916 loten verkocht voor R.C.Z.  
Het doel is om meer dan 2100 loten te verkopen, we hopen dat te halen. 
Dus.........als je klaar bent met de verkoop van de loten , lever dan het 
lotenboekje/lijst  in bij R.C.Z. 
In de kantine staat de bekende Grote Clubactie doos, waarin de volle boekjes/lijsten 
ingeleverd kunnen worden.  
Al die loten moeten handmatig ingevoerd worden en dat is een 
enorme klus. 
Dus...... lever snel je boekje/lijst in zodat ik aan de slag kan gaan. 
 

Namens de jeugdactiviteiten commissie 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/


 

 

 

 

 
 

 
 

Vrijdag 3 November 19:00- 21:00 
 

Op Vrijdag 3 November is er een filmavond voor JO13 en MO13 , 

 je kunt je hiervoor opgeven en een keuze maken welke film jouw voorkeur heeft,  

meeste stemmen gelden. 

1. Vampier zusjes                                                                            2. Diary of a wimpy kid 

                                                                                                                                       

                                             of 

 

Stuur een mail naar jeugdevenementen@rcz.nu met je naam en in welke team je zit en zeg 

welke film jouw favoriete film is 1 of 2.  

 

 
 

 
 
 

mailto:jeugdevenementen@rcz.nu


 

 

 

 
 
 

 
 
JO10-3 bij Jong AZ! 
 
Afgelopen vrijdag mochten de spelers van J10-3 mee het veld op als spelersescorte bij de wedstrijd Jong AZ- FC 
Emmen in de Jupiler League. De jongens vonden het best spannend, maar vooral erg leuk. Daarna mochten ze 
uiteraard ook nog de wedstrijd zien en Jong AZ won uiteindelijk met 2-1 van FC Emmen. De jongens hebben 
genoten. Bijgaand enkele foto's van deze avond. 
 

   
 
Groeten 
Marcel 

 

 

RCZ 35+ -DCG 35+ 
 
Vanmiddag ontvingen wij een voor ons onbekende tegenstander het al oude Amsterdamse DCG ,al na een paar 
minuten konden wij zien dat deze ploeg wel aardig kon voetballen ,en dat wij niet zomaar er over heen zouden 
lopen. De eerste kans was voor Peter maar werd gekeerd door de keeper en Antonio in de rebound op de rug 
van een verdediger en dat leverde een corner op waar niks uitkwam. Vlak hierna een solo van EL.C  gaf op tijd af 
aan Antonio en maakte het karwei beheerst af  1-0.Maar u moet niet dat alles RCZ wat de klok sloeg ook DCG 
kon voetballen want een knappe voorzet van hun rechtsbuiten werd maar net aan rakelings naast gekopt .Hierna 
werd het de wedstrijd van Michael(O( eerst een knap genomen vrije trap maar recht in de handen van de keeper 
,even later een afstandsschot ook recht in de handen van de keeper ,weer even later een pingel genomen door 
Michael(O( ook gestopt door de keeper dus werd er gerust met een 1-0 voorsprong. Na rust weer en hoofdrol 
voor onze Michael(O( het veroorzaken van een pingel voor DCG en deze werd feilloos benut door DCG 1-1.Even 
later een vrije trap genomen door Frank maar ook recht in de handen van de keeper. Tien minuten een prachtige 
kans voor Hakan maar die werd niet benut en uit de tegen aanval wist DCG de 1-2 te maken wat een tegenvaller 
,en uit het vervolg bleek dat we toch onze eerste nederlaag gingen lijden ,maar nee een minuut voor tijd nog een 
vrije trap voor RCZ rand zestien ,genomen door Mark op Peter deze door op Hakan en die tikte binnen 2-2 en 
scheidsrechter de Heer Goebert liet niet meer aftrappen en floot zo voor het einde van dit beladen duel. Jongens 
Bedankt.Zeer Vele Trouwe Supporter(S( 



 

 

 

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/


 

 

 

 



 

 

 

 


