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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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Vrijdag 16 Maart 2018. 

Voor JO13 en MO13 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdstip : 19.00 uur tot  20.30 

Stuur een mail  naar jeugdevenementen@rcz.nu met je naam en in 

welke team je zit en dan zien wij je op 16 maart verschijnen. 

 

namens de jeugdactiviteiten commissie van R.C.Z. 

Gea van de Stadt. 
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UITSLAGEN afgelopen week  
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Programma aankomende week- THUIS 

 



 

6 

 

 

Programma aankomende week- UIT 
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Pupil van de week (3 Maart) verslag 
 
Zaterdag 3 Maart werden Mitchel en Laila Sofie uitgenodigd om als "Pupil van de week" een voetbalwedstrijd van 
RCZ 1 (zon) bij te wonen. Bedankt voor de goede zorg trainer Marco van Petersen en veel dank aan het hele 
voetbalteam....de kids hadden het erg naar hun zin.  
 
En dit zeggen onze pupillen zelf van deze dag: 
 
Wij waren de pupillen van de week. Het was erg leuk! 
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We hebben met de grote jongens en de trainer gegeten en ook een voetbalshirt en een voetbal gekregen. Op de 
voetbal staan de namen van iedereen. In de kleedkamer was muziek maar wij hebben niet gedanst. Ook hebben 
we met ze gevoetbald en we mochten de aftrap geven van de voetbal wedstrijd. En wij hebben gescoord! 
 
Doei....Laila en Mitchel 

 
 

Bekerwedstrijd RCZ JO8-1 Zouaven JO8-3 
 
De bekerwedstrijd tegen Zouaven stond ingepland op zaterdag 24 februari. Zouaven was echter niet in staat om 

een volledig team op de been te brengen dus werd er op hun verzoek een nieuwe datum ingepland. Zaterdag 3 

maart zou er gespeeld worden maar omdat “Koning Winter” Nederland in zijn greep had werd wederom een 

nieuwe datum afgesproken, woensdag 7 maart om 17.00 uur.  

 

Dinsdagavond hadden we met een goede opkomst een heerlijke training afgewerkt dus we gingen de wedstrijd 

met vertrouwen tegemoet.  

 

Het weer was lekker en het C veld lag er prima bij. Achmed floot voor de aftrap en we konden van start.  Met 

Alim, Livio en Sabir in de voorhoede begonnen we sterk aan de wedstrijd. Als men al doorbrak richting onze helft 

dan was Maurits daar die, overigens niet geheel naar zijn eigen zin, de rol als laatste man uitstekend vervulde.   

 

De druk stond erop bij Zouaven en Alim, gemotiveerd door een premie van maar liefst € 20,= per doelpunt, 

scoorde op aangeven van Livio het 1e doelpunt. HOPPA!! 

 

De 2e kwam van Livio zelf en Alim spekte zijn eigen bankrekening door nummer 3 te scoren. (Ik zou maar gaan 

sparen Alisan,) De wedstrijd was over en weer behoorlijk fel maar wel fair in mijn beleving. De coach en sommige 

supporters van Zouaven dachten daar anders over en dat kwam de sfeer helaas niet ten goede. In het tweede 

kwart kwamen Adam en Güven het veld in maar de verhoudingen bleven gelijk. Thijs tekende mooi voor de 4e 

maar Zouaven kwam sterk terug door 2 doelpunten kort achter elkaar te maken. Met 4-2 voorsprong gingen we 

de rust in.  

 

In de rust voerden we een verandering door, Maurits ging in de spits en voor we het veld opgingen drukte ik de 

mannen op het hart er niet te licht over te denken. Het is ons al vaker overkomen dat we met een mooie 

voorsprong gemakzuchtig het veld opliepen en dat mocht nu niet gebeuren.  

 

Maurits scoorde al vlot en op mooie wijze de 5e goal die door Zouaven beantwoord werd met het 3e 

tegendoelpunt.  Maurits toonde zijn klasse en scoorde vlot daarna nummer 6. Toen het vierde kwart aanbrak 

mocht Maurits zijn rust gaan nemen en besloten we met 3 aanvallers, 1 middenvelder en Alim als laatste man te 

gaan spelen. Gezien de voorsprong durfde ik deze “gok” wel te wagen en het pakte goed uit. Alim deed het 
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uitstekend en Güven wist nummer 7 te scoren. Goed gedaan Güven!  

 

Adam die een puike wedstrijd speelde en heel belangrijk was voor het team lukte het dit keer helaas niet om zelf 

een doelpunt te scoren.  

 

Livio lukte dat wel en hij scoorde met een prachtig afstandsschot(!!) zijn 2e en ons 8e doelpunt van de wedstrijd. 

8-3!! Het eindsignaal klonk en we konden beginnen aan de penalty reeks. Dat gaf mij nog even de gelegenheid 

na te praten met de coach van Zouaven. Kinderen op deze leeftijd maken echt geen moedwillige, gemene 

overtredingen en ik vond dat onze spelbegeleiders (Achmed en Abdel) het goed in de hand hadden gehouden. 

Gelukkig was hij het met mij eens en konden we deze mooie voetbalavond gezellig afsluiten. Zaterdag uit tegen 

De Kennemers, ik heb er zin in!  

 

 

Michiel Honig 

JO8-1.  
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Kantinediensten komende 2 weken 

 

 

 

KANTINEDIENST DONDERDAG 15 maart 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Peter & Arnaud 

KANTINEDIENST ZATERDAG 17 maart 

08.00-13.00  : Mary & Sanne 

08.15-10.30  : Ouder JO8-2 + Ouder JO8-3 + Ouder JO 10-1 

10.30-13.00  : Ouder JO11-3 + Ouder JO8-1 + Ouder MO13-2 

13.00-Einde  : Jan 

13.30-16.00  : Ouder JO15-1 + Ouder JO15-2 

16.00-18.30  : Speler RCZ Zat. 2 + Ouder JO17-2 + Speler RCZ Zat. 1 

KANTINEDIENST ZONDAG  18 maart 

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-Einde  : vaste medewerker + vaste medewerker 

14.00-16.30  : 2 speelsters RCZ Dames 

16.00-18.30  : 2 Spelers RCZ 1 

KANTINEDIENST DONDERDAG 22 maart 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Esther 

KANTINEDIENST ZATERDAG 24 maart 

08.00-13.00  : Mary & Sanne 

08.15-10.30  : Ouder MO13-1 + Ouder JO10-1 

10.30-13.00  : Ouder JO9-2 + Ouder MO11-1 

12.00-14.30  : Ouder JO14-1 

13.00-Einde  : vaste medewerker 

13.30-16.00  : Ouder JO13-1 + Ouder JO15-2 

16.00-18.30  : Speler RCZ Veteranen 2 

KANTINEDIENST ZONDAG  25 maart 

10.30- 14.00  : vaste medewerker 
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De Kennemers JO8-1 – RCZ JO8-1 Zaterdag 10 maart.  
Vandaag zijn De Kennemers uit Beverwijk onze tegenstanders.  

Het weer is prima en er ligt een mooi kunstgrasveld voor ons klaar.  

De tegenstander begint met een indrukwekkend professionele warming up. Bij ons ziet het er dan wat rommelig 

uit maar de jongens zijn opgewekt en staan gezellig een balletje met elkaar te trappen. Sabir is vanwege 

buikgriep helaas afwezig waardoor we maar 1 wissel hebben vandaag.  

Wij trappen af en al snel blijkt dat de teams erg aan elkaar gewaagd zijn. Het is een oprecht spannend begin met 

kansen over en weer. Adam die woensdag jl. tot eigen teleurstelling niet wist te scoren opent de score, 1-0. Fijn 

om op voorsprong te komen maar lang genieten kunnen we niet want De Kennemers maken al snel de 

gelijkmaker. 1-1 doet recht aan de wedstrijd tot nu toe maar RCZ bouwt een hele mooie aanval op en na een 

fraaie voorzet van Livio scoort Adam zijn 2e doelpunt.  Heel mooi om te zien hoe die 2 elkaar weten te vinden in 

de wedstrijden en hoe daaruit mooie combinaties ontstaan.  

Ook nu brengen De Kennemers de spanning volledig terug want al snel na het doelpunt van Adam scoren zij de 

gelijkmaker, 2-2. Thijs komt in de wedstrijd en Adam mag even op adem komen. Met Maurits en Livio in de 

voorhoede en Thijs op het middenveld 

blijft de druk bij De Kennemers liggen. 

Alim en Güven controleren uitstekend 

achterin.  

Thijs weet het doel te vinden en de 3-2 

is een feit. Het zou lekker zijn als we de 

rust met voorsprong in kunnen gaan, 

zeker voor de gemoedsrust van de 

coach, maar helaas. Na een 

ongelukkige uittrap van Michael belandt 

de bal pal voor de voeten van een 

speler van de Kennemers die ons doel 

fraai weet te vinden. 3-3, rust... 

Heel veel aanwijzingen hoeven niet te 

worden gegeven want eigenlijk draait 

het team hartstikke goed. Dat we niet 

voor staan ligt aan het feit dat we een 

sterke tegenstander met een hele 

sterke keeper hebben. We drinken op 

het veld, in het zonnetje een glas limonade en stellen ons op voor de 2e helft.  

Alim gaat even uitrusten waardoor Thijs en Güven samen de verdediging op zich zullen nemen.  Vanaf de aftrap 

zijn we dominanter dan in de 1e helft en het fraaie doelpunt van Livio komt dan ook niet als een verrassing. De 

Kennemers doen verwoede pogingen maar het overwicht ligt duidelijk bij RCZ  en Adam scoort zeer verdiend zijn 

3e goal van deze wedstrijd. Met 5-3 hebben we een comfortabele voorsprong maar Thijs besluit dat het nog niet 

voldoende is en schiet met een hard schot het 6e doelpunt voor RCZ binnen. Hoewel de einduitslag anders doet 

vermoeden werd deze overwinning ons zeker niet cadeau gedaan. Met een opgewekt gevoel gaan we na de 

penalty reeks ook richting Zaandam.  

 

Volgende week thuis tegen KFC, eerst nog even lekker trainen aankomende week.  

Tot snel.  

 

Michiel Honig 

JO8-1 
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              RCZ 35-1 --Realsranang 35-2 
Hedenmiddag ontvingen wij RS uit Amsterdam op ons complex. Om twee uur liet scheidsrechter de Heer 

M.Goebert aftrappen ,na een paar minuten konden de supporters al merken dat het geen makkelijke middag zou 

worden voor ons en de scheidsrechter dit door het gedrag en praten van de tegenstander. Na ongeveer een 

kwartier spelen kwamen wij op voorsprong een diepe bal vanaf het middenveld op Mark die zijn solo besloot met 

een doelpunt ook na een gesprek met de grensrechter wees de scheidsrechter naar de middenstip 1-0.RS liet 

zich niet onbetuigd en koos de aanval een vrij trap voor RS randje zestien en deze  kon met een uiterste 

krachtsinspanning van Arno via zijn vingertoppen tot corner te verwerken, vlak hierna werd er gerust. Na rust een 

saaie tweede helft en werden er toch diverse kansen onbenut gelaten om de score uit te breiden en wonnen we 

deze wedstrijd met het kleinste verschil. 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

Sporting Krommenie Zo- RCZ Z0 

Over deze wedstrijd valt helaas weinig te vermelden al na twee minuten (weer) dom balverlies bracht SK al in 

scoringspositie en de via binnenkant paal de 1-0 voor SK. Ook de 2-0 voor SK was idem dito. Er zat geen 

beleving en inzet in ons spel of er gedacht werd we winnen hier toch niet .Na rust hebben we een kwartier druk 

gezet maar geen doelpunt voor ons tien minuten voor tijd wist SK nog twee keer te scoren  en zo de stand op 4-0 

te brengen over en sluiten .Volgende week beter zullen we maar denken. 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

Vrijdag 23 maart 2018 

 

Voor JO7, JO8 en JO9 

Tijdstip : 18.45 uur tot 20.00 uur. 

Stuur een mail naar jeugdevenementen@rcz.nu met je naam en in 

welke team je zit en dan zien wij je op 23 maart verschijnen. 

 

namens de jeugdactiviteiten commissie van R.C.Z. 

Gea van de Stadt 
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Nikki Heck en Tessa Chow  
uit het team RCZ JO7-4 

zijn uitgekozen om op 

 zondag 18 maart 2018 samen Pupil van 
de Week te zijn bij de wedstrijd van   

RCZ 1 tegen Zaandijk 1.  

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.            

 

A.s. zondag 18 maart om 14.00u  

RCZ 1 - Zaandijk 1.  
Kom ons vlaggenschip aanmoedigen bij deze altijd spannende derby en geniet na de wedstrijd met een drankje 

en het optreden van zanger Benjamin van der Logt. 
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SUPERMEGABINGO!! 
 

Op zaterdag 14 april is het weer zo ver. Dan barst de RCZ 

kantine het Jagershuis weer uit z’n voegen met de 

Supermegabingo!! 

Schitterende prijzen, live muziek (welke topartiest zou de 

organisatie deze keer hebben geregeld?) en een supergezellig 

avond. Wat wil je nog meer? 

Kom op tijd om een mooi plekje te bemachtigen. De bingo 

start om 20.00u. De deuren gaan open om 19.30u. 

Iedereen is welkom; spelers, vrijwilligers, ouders, familie en 

vrienden. 

De toegang is gratis, bingokaarten zijn te koop aan de deur. 

 

Laat de balletjes maar weer rollen!!!!!! 
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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


 

16 

 

 



 

17 

 

 


