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De Racer  
clubblad van RCZ Zaandam 

 

 
Voetbalvereniging RCZ 
Dr. Scholtenstraat 20 
1509 AR  Zaandam 
Kantine tel. 075-6167190 
info@rcz.nu  
www.rcz.nu 
 
Bestuur Voorzitter  
Andre 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. 06-22437663 
stichting-sportpark@rcz.nu 
 
Wedstrijdsecretaris  
Gerth-Jan Heck tel.  06-55691508 
wedstrijdsecretaris@rcz.nu 
 
Ledenadministratie en contributie 
Petra Koppen tel. 06-51699951 
ledenadministratie@rcz.nu 
 
Coördinator toernooien 
Karel Koning  tel. 0636036588 
toernooi-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Zaterdag 
Klaas Dallinga tel.  06–46168265 
 
 
 
 
 

Jeugdcoördinatoren 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
Jordy de Jong tel. 06-12154539 
jeugdcoordinator@rcz.nu 
 
Coördinator JO12-JO13 
John van Dongen tel. 06-12109747 
d-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator Dwergen 
Jan Sjouwerman tel. 06-10175357 
dwergen-coordinator@rcz.nu 
 
Coördinator stageplaatsen 
Gert Nieborg tel. 06-46744872 
stage-coordinator@rcz.nu  
 
Jeugdactiviteiten  
Gea van de Stadt tel. 06-37149612 
jeugdevenementen@rcz.nu 
 
Kantinezaken 
Michèle Ketema 06-29600530 
Richard Haamans 06-33187329 
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 RCZ 
Fiona Hoogmoed 
Peter Arendse 
Michel Hemminga 
website@rcz.nu 
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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 
 
 

 

 
 

Uitslagen Afgelopen Weekend 
 

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

12 okt 16.00 Purmersteijn JO11-3 RCZ JO11-3 3 - 1 

15 okt 8.30 OFC JO8-3 RCZ JO8-2 7 - 0 

15 okt 8.45 RCZ JO9-2 Hercules Zaandam sc JO9-2 5 - 1 

15 okt 8.45 RCZ JO9-3 Saenden JO9-1 1 - 10 

15 okt 8.45 RCZ JO9-4 Zaanlandia JO9-7 9 - 0 

15 okt 8.45 RCZ JO13-2 Purmerend JO13-4 1 - 2 

15 okt 9.00 RCZ JO8-1 Purmersteijn JO8-2 19 - 0 

15 okt 9.45 KFC JO11-2 RCZ JO11-2 0 - 13 

15 okt 9.45 OFC JO13-4 RCZ JO13-3 4 - 0 

15 okt 10.00 OFC JO15-2 RCZ JO15-2 2 - 8 

15 okt 10.30 RCZ JO9-1 Hercules Zaandam sc JO9-1 1 - 1 
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Datum Tijd Thuis Uit Uitslag 

15 okt 10.30 RCZ JO12-1 ADO '20 JO12-1 0 - 4 

15 okt 10.30 RCZ JO10-2 Fortuna Wormerv. JO10-4 1 - 4 

15 okt 11.00 OSV JO11-3 RCZ JO11-3 11 - 1 

15 okt 12.00 RCZ JO13-1 Zaanlandia JO13-3 3 - 1  

15 okt 12.00 RCZ MO13-1 Assendelft MO13-1 6 - 2 

15 okt 12.00 RCZ JO11-1 KGB JO11-2 1 - 0 

15 okt 13.15 DWS JO15-2 RCZ JO15-1 0 - 4 

15 okt 14.00 RCZ 35+1 Schoten 35+1 8 - 0 

15 okt 14.00 RCZ JO17-1 ZOB JO17-2 0 - 8 

15 okt 14.30 RCZ 1 Sloterdijk 1 0 - 2 

15 okt 16.05 RCZ JO19-1 UNO vv JO19-1 0 - 1 

15 okt 16.05 RCZ 2 Fortuna Wormerv. 2 4 - 9 

16 okt 10.00 IVV 4 (zon) RCZ 4 (zon) 3 - 0 

16 okt 11.00 RCZ 2 (zon) AGB 5 (zon) 7 - 1 

16 okt 12.00 RCZ 3 (zon) Zaandijk 3 (zon) 0 - 4 

16 okt 14.00 RCZ 1 (zon) Buitenveldert 1 (zon) 1 - 3 

16 okt 14.00 RCZ VR1 (zon) Buitenveldert VR4 (zon) 0 - 2 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.rcz.nu/113/5281/uitslagen/wedstrijd-details/


De Racer – nummer 8 seizoen 2016/2017 18-10-2016 

Website: www.rcz.nu 

Zondag 23 oktober in de kantine van RCZ om 
14.30 uur. 

Feyenoord-Ajax 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma aanstaande THUIS-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

22 okt 10.00 RCZ JO6/7 Mini Racers Marken Grizzlies 

22 okt 10.30 RCZ JO17-1 Dijk De JO17-2 

22 okt 10.30 RCZ JO12-1 OSV JO12-1 

22 okt 12.00 RCZ JO15-1 ZOB JO15-2 

22 okt 12.00 RCZ JO11-2 SDZ JO11-6 

22 okt 12.00 RCZ JO10-1 OFC JO10-1 

22 okt 12.15 RCZ JO9-1 Hercules Zaandam sc JO9-2 

22 okt 12.15 RCZ MO13-1 Kadoelen sv MO13-2 

23 okt 10.00 RCZ 4 (zon) Hercules Zaandam sc 7 (zon) 
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Programma aanstaande UIT-wedstrijden 

Datum Tijd Thuis Uit 

22 okt 8.30 Westzaan JO11-2 RCZ JO11-3 

22 okt 10.00 Zeemacht JO19-1 RCZ JO19-1 

22 okt 10.00 Fortuna Wormerv. MO11-1 RCZ MO11-1 

22 okt 11.30 VVA/Spartaan JO13-3 RCZ JO13-1 

22 okt 12.15 KFC JO14-1 RCZ JO14-1 

22 okt 13.00 Portugal Adam FC 35+2 RCZ 35+2 

22 okt 14.30 SCW 45+1 RCZ 45+1 

23 okt 12.00 IVV 3 (zon) RCZ 2 (zon) 

 
 

 

KANTINEDIENST DONDERDAG 20 OKTOBER 
17.30-19.15  : Mireille 
19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : René 
 
KANTINEDIENST ZATERDAG 22 OKTOBER 

09.00-14.30  : Mary & Kayleigh 
09.30-12.00  : Ouder JO10-1 (Petra Lelieveld) 
10.00-14.00  : Ida Delvers 

12.00-14.30: Ouder JO12-1 (Simone van den Dongen)+ Ouder JO17-1 (Annemiek Janssen) 
 
KANTINEDIENST ZONDAG  23 OKTOBER 

09.00-14.00  : Gré 
12.00-14.00  : Speler RCZ 4 

 

   
 

 
Kleding tijdens trainingen in de winter 
  
Na de mooie zonovergoten zondag gaan de temperaturen weer 
omlaag en zullen die s’ avonds zakken tot onder de 10gr.C 
Het is dan derhalve verplicht voor alle spelers om met een 
lange trainingsbroek te trainen 
Indien het weer het niet toelaat om met korte mouwen te trainen, 
moet er ook met een trainingsjack c.q. sporttrui met lange 
mouwen getraind worden. 

Dit is ook van toepassing bij een gevoelstemperatuur van onder de 10gr.C!!! 
  
Het komt ook nog geregeld voor dat er zonder scheenbeschermers getraind wordt terwijl dit 
wel verplicht is. 
Dus ook tijdens de training scheenbeschermers dragen!!! 
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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 JO13-1 tegen Zaanlandia Jo13-3 
 

De Zaanse Derby RCZ-Zaanlandia. Waar ik menig zaterdagochtend vervloekte omdat we zo 
vroeg moesten verzamelen, was het dit keer een verademing, we speelden pas om 12:00. 
Met regen maar dat mocht de pret niet drukken. 
Nog even een bakkie voor we beginnen en ik hoor een meneer met de scheids praten. "Wie 
moet je fluiten dan??, ow die jongens onder 13...die zijn wel klaar hoor. Kunnen er niks van, 
hebben alleen tegen de onderlaag gespeeld...nu krijgen ze tegenstanders...let maar op, 
kunnen er niks van"  
Ik ben best wel fanatiek...maar nu was de druk er toch wel om te winnen om die ouwe gek 
duidelijk te maken dat ie het mis had :) 
Maar man man, ik kneep hem wel en na het missen van oa een penalty en andere 
probeersels op het doel, gingen we toch echt met 0-0 de rust in.  
Ja jeetje moet ik nu serieus straks nog een verlies verslag gaan schrijven...dat kan toch 
niet??? Kom op RCZ!! 
 Nou tweede helft...de heren waren wakker. Geen top voetbal...tenminste dat idee had ik 
aangezien ik vooral erg afgeleid was door de vlaggenist van Zaanlandia. 
Ik zag een 0-1 door Ali en een 0-2 door Nikaj...een 1-2..jaja nu werd het nog spannend 
ook...ook voor de vlaggenist hahaha, die man..schreeuwen, springen en huilen, nadat hij 
zeker 5 minuten bukkend met zijn vlag langs de lijn ging vanwege het opvangen van de bal 
met zijn edele delen :) 
Het kon nog ZIJN team...Kom op Zaanlandia..vooruit...houd die verdediging dicht. Haal hem 
neer...De beste man bleef er bijna in en gelukkig haalde Noah de man uit zijn lijden door de 
3-1 te scoren. 
De arme man, de passie en liefde (uche uche)...maar met opgeheven hoofd liep hij het veld 
af nadat de scheid affloot.  
  
Klik op de link voor een leuke samenvatting: 
https://www.youtube.com/watch?v=foRX4gw3_Ls 
 

RCZ JO9-4  - Zaanlandia JO9-7 
 

Na de fantastische zege op Assendelft van vorige week was het belangrijk om de koppies er 
bij te houden. Tegenstander Zaanlandia had nog geen punten, dus de mannen dachten dit 
wel even simpel te winnen. Echter, het feit dat Muhammed in het begin wissel stond gaf al 
een deuk in het zelfvertrouwen. Terwijl ik er op blijf hameren dat het fijn is dat wij zo'n 
supertopscoorder in de ploeg hebben, maar dat ik iedereen ontzettend goed vind. Het kan 
ook te maken hebben gehad met de weersomstandigheden. voor het eerst was het nat. Het 
kluitjesvoetbal leverde geen grote kansen op en het duurde totdat Muhammed zich vrij 
speelde en de 1-0 binnen  schoot. Daarna waren wij los en vielen de goals snel achter 
elkaar. Muhammed kreeg de opdracht om de actie te maken en de anderen moesten zich 
goed vrij spelen. Dit leverde een 6-0 ruststand op door goals van Muhammed en Arda.  
In de 2e helft werd weer de opstelling omgegooid zodat iedereen de kans kreeg om een 
doelpunt te maken, er zijn er nog een aantal die nog niet hebben gescoord. De naam van 
Hidde kan na zaterdag van het lijstje worden geschrapt, hij wist knap zijn 1e goal te maken. 
Na zijn goal volgde een sprint waar geen einde aan kwam, zo blij was hij. Gelukkig stond er 
een hek om het veld, anders had hij nu in Duitsland rond gerend. Sven kreeg ook een kans 
op zijn 1e goal maar kon deze niet verzilveren. Alleen Arda (Hatrrick !!!) en Mikai (zijn 10e 

mailto:redactie@rcz.nu
https://www.youtube.com/watch?v=foRX4gw3_Ls
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goal) wisten het net nog te vinden. De teller bleef hangen bij 9-0. Justin kreeg weinig te 
doen, maar professioneel als hij is wees hij een tosti tijdens de wedstrijd af.  
Jongens jullie hebben een weekje vrij verdiend ! Wij gaan deze pauze in als trotse koploper. 
Er komen nog genoeg wedstrijden aan waarin wij weer kunnen oefenen op posititespel en 
overspelen. Want als we dat goed onder de knie krijgen, kunnen ook wij een hogere divisie 
aan. Het is dan wel belangrijk om goed je positie aan te houden. Ik snap dat iedereen naar 
voren wil, en ik kon niets inbrengen tegen het antwoord van Wouter: "We krijgen toch geen 
goal tegen dus ik ga niet verdedigen" maar door goed te luisteren en afspraken maken gaat 
het helemaal goed komen. 
 
Een trotse leider. 

 
RCZ 35+1 -Schoten 35+1 

Hedenmiddag ontvingen wij het Haarlemse Schoten wat in de eerste minuten niet compleet 
was maar scheidsrechter de Heer K. Dallinga liet de wedstrijd toch beginnen. En RCZ liet er 
geen gras over groeien en na enkele minuten wist Peter al te scoren 1-0.RCZ dacht nu een 
makkie te hebben maar niets was minder waar want een foutje in de achterhoede van Frank 
werd bijna fataal maar gelukkig voor ons net voorlangs, kennelijk was Frank onder indruk dat 
zijn vader langs de lijn stond. Even later weer een klutsbal voor de goal van Schoten 
waarvan Remco profiteerde en dat was nummer twee 2-0.Wie dacht dat Schoten zich hierbij 
neerlag had het mis daar Schoten nu compleet was en voorin een goede stoorzender had 
van hun nummer moest onze achterhoede keihard aan de bak om doelpunten te voor 
komen. Even later wisten we de bakens toch weer te verleggen en ineens haalde Mark 
verwoestend uit {ala Pogba} maar de keeper van Schoten wist hem te pareren tot 
cornerwaar niets uit kwam. Even later een pass vanaf het middenveld op Michael{O}deze 
kapt zijn man uit en scoorde beheerst de 3-0.Vanaf de aftrap ging Schoten in de aanval een 
bal op nummer 11 deze gaf voor en net over hun middenvoor dit tot grote opluchting van 
onze achterhoede. Meteen hierna een bal naar voren op Michael{O} deze door op Michael{J} 
en deze maakte nummer vier 4-0.Nog voor rust een vrije trap van Patrick op de voeten van 
de keeper en de terug springende bal was een prooi voor Michael{J} en dat was nummer vijf 
5-0.Na rust het zelfde spelbeeld een aanvallend RCZ en een verdedigend Schoten ,maar 
ineens wordt Remco op rechts de diepte ingestuurd gaf knap voor op Tootsy maar deze 
miste finaal maar ging toch achter de bal aan veroverde hem lag terug op Michael{O} en via 
de voet  van de keeper ging de bal er in 6-0.Na een paar dooie minuten ging Peter ineens op 
links er vandoor diens schot belande op de binnen kant van de paal naar de andere paal en 
toen via de rug van de keeper over de lijn 7-0.Bijna werd het via een klutsbal een eigen 
doelpunt van Schoten maar op het laatste moment wist de keeper te redden van Schoten. 
Het slotakkoord was voor RCZ in de persoon van Michael{O} die nummer acht liet noteren 
en even later floot scheidsrechter de Heer Dallinga voor het einde van een zeer leuke en 
sportieve wedstrijd waarin onze grensrechter de Heer J Laan welgeteld acht keer zijn vlag 
hoefde te gebruiken twee keer voor buitenspel en zes keer voor een uitbal. Jongens Bedankt 
voor een Fijne voetbalmiddag.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter{S} 

 
RCZ Zo Buitenveldert Zo 

Over deze wedstrijd valt niet veel te schrijven ,dit was van onze zijde een slappe vertoning 
,het enigste mooie en fraaie aan deze wedstrijd was de gelijkmaker van Mousa ,al vond ik de 
tweede gele kaart van Nevin wel iets te vlug gegeven door de scheidsrechter ,jongens laten 
we deze wedstrijd gauw vergeten en in de komende twee weken het verstand even op nul de 
ruggen recht en dan weet ik zeker dat het moraal dan weer terug is en dat we dan punten 
gaan pakken . 

 
Zeer Vele Trouwe Supporter{S} 
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JO11-1 Strak in het nieuwe pak! 

 
Eindelijk was het zover de kanjers van JO11-1 kregen hun felbegeerde nieuwe outfit van hun 
sponsor Thijssen Makelaardij. Joris kon er helaas niet bij zijn ivm vakantie maar alle andere 
mannen van dit heldenteam plus de trainers Jordy en Oda stonden te trappelen! 
De wedstrijd tegen KGB zou om 12u beginnen en de heren werden om 11u al op de club 
verwacht want dan zou Sport2000 langskomen met de nieuwe tenues en een doorpas en de 
onvermijdelijke daarop volgende modeshow voor de ouders.  
Je kon zien dat velen ook wat extra aandacht aan de coupe hadden besteed om zo extra 
strak in het pak te kunnen stralen. En wát straalden ze: 

  
JO11-1 geflankeerd door trainers Oda en Jordy en sponsor Rick Thijssen  

 
Sterk en zelfverzekerd begonnen ze aan de wedstrijd tegen de KGB. Een clubnaam die 
wellicht wat intimiderend over kan komen maar dat deerde vandaag niet: vanaf de eerste 
minuut was RCZ baas boven baas. Helaas kwam het niet tot scoren totdat Kerim er eindelijk 
de felbegeerde 1-0 in wist te tikken. 
Thomas, tegenwoordig gehuld in een hemelsblauw keeperstenue, kon vooral de eerste helft 
rubberkorreltjes plukken want erg veel meer was er niet te doen voor de kersverse 
aanvoerder van dit team. Hier en daar brulde hij nog wel iets richting zijn ploeggenootjes 
maar dat waren vooral aanmoedigingen en “oeh’s” en “ahhh’s” want naast die 1-0 wilde het 
maar niet lukken.  
Nu moet er toch wel eerlijk gezegd worden dat er in de tweede helft niet denderend 
gevoetbald werd en men elkaar lastig leek te vinden en positiespel een uitdaging werd. Al 
snel in de tweede helft moest de verdediging en dus ook Thomas flink aan de bak. Jasper 
stal gelukkig regelmatig de show maar vooral ook de bal van de tegenstander op zijn 
flitsende donkerroze kicksen. Maar degene met de meest verwoestende kicks-actie was toch 
wel Kick zelf! Ik vermoed zelfs dat zijn kicksen nu vuursporen vertonen want hij was ‘on fire’!  
De laatste 10 minuten hebben de manicures in de Zaanstreek en Bovenkarspel veel nieuwe 
klanten opgeleverd! Wat was het nagelbijtend spannend en wat moesten ze knokken om die 
1-0 vast te houden. Maar na wat gevloek van een Bovenkarspelse ouder en vele 
schietgebedjes van Zaanse kant klonk het verlossende fluitsignaal. De tweede helft hebben 
we wel eens fraaier gezien maar de mannen hebben aan hun sponsor kunnen laten zien dat 
er nog veel meer in het vat zit.  
Kick mocht geheel terecht de “man of the match”-bal in ontvangst nemen. Hij mag zijn naam 
erop zetten en aan het eind van dit seizoen hopen we die met een mooi pouleresultaat terug 
te kunnen geven aan Rick Thijssen 
 

Volgend weekend gaan de mannen met Jordy en Oda en een groot aantal ouders gezellig 
een trainingsweekend beleven in Limmen. Het kan haast niet anders of na dat weekend is dit 
een nog hechter team! We zijn benieuwd naar al dat moois wat hier nog uit kan gaan rollen!   
Zondag zullen ze als team bij RCZ de klassieker Feyenoord –Ajax samen gaan kijken. U 
bent alleen van harte uitgenodigd om ook te komen kijken vanaf 14:30 bij RCZ (zie elders in 
deze racer) 

http://www.thijssenmakelaardij.nl/
https://www.sport2000.nl/zaandam
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De Grote Clubactie introduceert: De herfstactie 2016!  

Onderwerp: Doe mee met de herfstactie!  

Beste lotenverkoper , 

Wat goed dat jij meedoet aan de Grote Clubactie voor onze vereniging! Als jij 
super veel loten verkoopt in de herfstvakantie, maak je elke dag kans 
op een Intertoys cadeaubon van €20,-! Lees hieronder meer. 

Herfstactie 2016: Win een Intertoys cadeaubon van €20,-!  
De Grote Clubactie vindt het leuk dat jij laat zien hoeveel loten je verkoopt in de 
herfstvakantie! Laat dat op een creatieve manier aan hun weten. Dat doe je als 
volgt: 

 Maak een creatieve foto(collage) of een leuk filmpje 
 Zet dit op Instagram of Twitter met #clubherfst 
 Je mag jouw filmpje of foto ook opsturen naar kids@clubactie.nl 
 Klaar? Dan maak je in de herfstvakantie elke dag kans op een 

cadeaubon van Intertoys (van €20,-)! Dagelijks maakt de Grote 
Clubactie via social media een nieuwe winnaar bekend. 

Meedoen kan van maandag 17 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2016. Wij 
wensen jou heel veel succes met de lotenverkoop in de herfstvakantie! Zet 'm 
op!  
Loten hoeven door clubcoördinatoren niet meteen ingevoerd te worden. Het is 
een stimulans. Als kinderen zoveel mogelijk loten verkopen, en ze doen dat op 
een creatieve manier, vergroot dat de winkans wel.  

Met vriendelijke groet, namens de  jeugdafdeling van R.C.Z 
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Ons eerste So! Sport spaardoel is bereikt 
 

Sinds deze week prijkt in de RCZ keuken een prachtig mooie warmhoudvitrine. Hiermee 
kunnen we bijvoorbeeld saucijzenbroodjes en andere 
warme producten aanbieden. 

Deze vitrine hebben we met z’n allen bij elkaar 
gespaard met de SO! Sport app. 

 
 
 

 
Ons volgende 

spaardoel: een 

nieuwe geluidsinstallatie voor buiten. Hiermee kunnen 
we tijdens toernooien en andere grote evenementen 

iedereen goed bereiken.  
Download daarom nu snel de SO! Sport App en help 

RCZ aan een nieuwe geluidsinstallatie! De app is 
verkrijgbaar in de Appstore en Google Playstore.  
Zorg dat je bij de installatie akkoord gaat met het 

gebruiken van locatie diensten en dat notificaties en 
bluetooth aan staan. 

 
Hoe werkt het? 
Als eerste vereniging in de Zaanstreek zijn we aangesloten bij het netwerk van SO! Sport en 

daarmee kunnen jullie heel eenvoudig onze club steunen.  
Als je de app hebt geïnstalleerd en bij RCZ bent, ontvang je een bericht van een adverteerder 

(reclame). Wees gerust, geen tientallen, maar maximaal één bericht per 24 uur en alleen als je 
op een aangesloten sportlocatie bent. Kies je er dan voor om dat bericht te bekijken dan begint 
de teller voor RCZ te lopen. Voor ieder bekeken bericht ontvangt de club geld en ook 

wanneer je het bericht deelt via sociale media.  
Je kijkt vrijwillig, in ruil voor extra inkomsten voor RCZ, naar een advertentie. Berichten van 

adverteerders die je via SO! Sport ontvangt, voldoen aan de Nederlandse Reclame Code.   
Wil je meer weten? Check http://www.so-sport.nl  
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