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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
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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. 06-27023601 

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 JO10-JO11 

Mirjam Reimers 

tel. 06-15951725 

mirjamreimers@gmail.com 

 

Coördinator JO8/JO9/Mini’s/Dwergen 

Jan Sjouwerman  

tel. 06-10175357 

jeugdcoordinator@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 

André Punt 

Tel. 06-20136764 

voorzitter@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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Programma aankomende week- THUIS 

 

Programma aankomende week- UIT 
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UITSLAGEN afgelopen week 
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RCZ Zo- Knollendam Zo 

Een verlaat verjaardags- Cadeau van ons eerste elftal. Er was weer een verloren kind terug in de selectie en wel 

Jurriaan zou die ons mindere scorend vermogen opkrikken ,jawel  want na een knappe combinatie met Kees 

passeerde Jurriaan met een diagonale schuiver de K keeper 1-0.maar helaas mocht die weelde maar vier 

minuten duren want  door (weer) een misverstand achterin kon K op gelijke hoogte komen en wat ook de 

ruststand werd. Na rust twee verbeten ploegen die allebei voor de overwinning gingen ,maar RCZ trok aan het 

langste eind, na een hachelijk moment voor ons doel kwam via een counter de bal  bij Miquel terecht deze gaf 

voor op het hoofd van Oda  deze kopte keurig in en waarbij Jurriaan het laatste tikje gaf 2-1 met nog vijf moeilijke 

minuten voor ons doel maar in de stand kwam geen verandering meer.  

Jongens nogmaals bedankt voor het late verjaardags- Cadeau. Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

Zondag 11-2 kantine gesloten 
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RCZ 4 – Ilpendam 5 

Zondag ochtend om 8 uur komen al de eerste bezorgede berichten via de groeps app al binnen, gaat het wel 

door? Natuurlijk gaat het door, een beetje kou en natte sneeuw zal een gezonde Europeaan niet tegen houden. 

Wel fijn zoveel enthousiasme na (helaas) een lange winterstop van twee maanden. Hoe zouden de Gladiatoren 

zich houden in deze eerste wedstrijd na de te lange winterstop? Aan het eind van het verslag zult u het weten. De 

wedstrijd wordt gespeeld op ons eigen Jagersveld. En zo als u weet, geachte lezer, voordat je op ons eigen 

Jagersveld aankomt zal daar allereerst de welbekende rit door het altijd pittoreske Zaandam gereden moeten 

worden, vandaag op het stalen ros. Wel wat fris maar met de juiste kleding, dikke winterjas, ijsmuts en 

handschoenen,  was het goed te doen. Op het Jagersveld aangekomen bleken de Gladiatoren al bezig met hun 

warming up. 

 En de coaches stonden hun laatste details van hun plan van aanpak te bespreken. Niet veel later kwam de 

scheidsrechter, dhr. K. Koning, het veld op om zijn niet geheel onbelangrijke deel van de wedstrijd mee te doen, 

namelijk het in goede banen leiden van deze wedstrijd. Na de aftrap konden de weer massaal toegestroomde al 

snel zien dat de Racers van het vierde 

niet helemaal fris uit hun winterslaap 

waren ontwaakt. Het was Ilpendam 

dat de betere ploeg was. Het was dan 

ook niet verwonderlijk dat Ilpendam op 

0-1 kwam door onoplettendheid in de 

achterhoede bij een corner. De mee 

opgekomen lange laatste man van 

Ilpendam stond zo vrij als een vogeltje 

om de bal in te koppen en Jordy 

kansloos te laten. Hierna werd RCZ 

iets wakkerder en begonnen langzaam maar zeker het betere van het spel te krijgen. Dit resulteerde in diverse 

halve en hele kansen maar die allemaal gemist werden. Gelukkig stak Jordy vandaag in goeden doen waardoor 

Ilpendam ook geen doelpunten meer kon maken. Eindelijk in de dertigste minuut was het toch raak voor de 

Racers. Eerst werd Kalebas nog onterecht afgefloten voor buitenspel, vlak hierna opnieuw een kans voor Kalebas 

en uit de draai schoot hij raak. Iedereen met een RCZ hart blij, zou dit de ommekeer blijken te zijn. Niet voor lang, 

doordat de grens en de scheidsrechter niet stonden op te letten bij een aanval van Ilpendam waarbij de 

ontvangende speler toch echt een paar meter buitenspel stond kon deze zo doorlopen en de 1-2 tegen het RCZ 

net te schieten. De Racers konden opnieuw in de achtervolging. Door deze 

achterstand liep de bloeddruk bij de coaches hoog op en kregen zij 

afkoeling van het wonderwater wat Rodney had meegenomen van thuis.  

 De rust die hiervan uitstraalde ging als een zacht bedwelmend windje over 

het B-veld waar de wedstrijd werd gespeeld en resulteerde in een ietwat 

slaperige  houding bij Ilpendam  waar RCZ mooi van kon profiteren. In de 

44e minuut nam Michel een mooie vrije trap die Kalebas net voor de 

achterlijn terug kon koppen naar de vrijstaande Marcel die met een 

geweldige kopstoot de bal in het doel van Ilpendam liet verdwijnen. Dit gaf 

de burger weer moed. De 2-2 straalde vanaf het denkbeeldige 

elektronische scoreboard over het B-veld. Vlak hierna was het rust, voor de 

spelers gelegenheid zich te laven aan een heerlijk bekertje thee met suiker 

voor de broodnodige energie in de tweede helft en voor de verkleumde 

toeschouwers was er in de kantine een heerlijke mok warme chocolade 

melk met slagroom en een denkbeeldige scheut rum om op te warmen. Tijd 

voor de tweede helft. Ik weet niet of het kwam omdat Jeroen zich voor de 

wedstrijd beklaagde dat hij met een shirt moest voetballen met de naam 

van coach Johny op zijn borst maar de wisselbeurt was voor hem. Helaas 

waren de mannen van RCZ 4 niet erg wakker uit de kleedkamer gekomen. Blijkbaar te weinig suiker in de thee.  

Binnen twee minuten profiteerde Ilpendam tot twee keer aan toe van fouten in de achterhoede waardoor de 

Racers opnieuw in de achtervolging moesten, maar nu moesten ze minimaal twee doelpunten goed maken. Op 

jacht naar doelpunten werd er veel ruimte weg gegeven en dat ging een paar keer goed en kon  Ilpendam niet 

profiteren van de ruimte maar in de vijftiende minuut was het toch raak en wisten ze Jordy zelfs voor de vijfde 

keer te verschalken en daar stond de bijna niet in te halen stand van 2-5 op het denkbeeldige elektronische 

scoreboard. 
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Eindelijk kwam daar de echte Racer strijder boven binnen de Gladiatoren van RCZ 4. Er werd fanatiek gejaagd 

op doelpunten, in de 30e minuut wist Wim het net te vinden en in de 43e minuut Rob. 

Tussendoor werd er door uitstekend handelen van Jordy meerdere 100% kansen van 

Ilpendam onschadelijk gemaakt. Helaas voor de Racers stond het vizier van de 

Gladiatoren ook niet altijd op scherp waardoor ondanks enkele blessure behandeling en 

wissel spelers inbreng minuten door de scheids opgeteld bij de echte speeltijd niet 

meer gescoord werd en er een onnodige maar helaas terechte nederlaag het 

resultaat was van deze voetbalmatch. Wel, een les voor de volgende keer. 

Wist u dat Player of the match na rijp beraad door de commissie Man of the Match 

gekozen werd voor Jordy. 

Wist u dat coach Ruud Rob maar een Bange-poeperd vond. 

Wist u dat Lennart de 100 meter wel in 10 seconden kan rennen ( wel even aan de 

zuurstoffles daarna, maar toch.) 

Wist u dat Coach John ook een prima grensrechter is. 

Wist u dat Marcel vandaag vier persoonlijke supporters had.  

Wist u dat mijn kopij op is. 

De volgende gelegenheid om zelf de Gladiatoren te aanschouwen is op zondag 11 februari om 12.00 uur op 

sportpark Hoornseveld, Veld twee bij de wedstrijd Hellas Sport 2 – RCZ 4. 

Tot zondag. 

De Knoet. 
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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 

 

  
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. 

Klik hier voor een overzicht van ALLE deelnemende winkels 

 Op onze website staat ook een banner van SponsorKliks.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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