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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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UITSLAGEN afgelopen week  

Ivm extreme koude zijn op zaterdag 17 maart alle wedstrijden voor de jeugd  

tm JO11/MO11 afgelast 
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Programma aankomende week- THUIS 

 

Programma aankomende week- UIT 
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Programma aankomende week – UIT (vervolg) 
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Gespot door Jordy Basseleur op de RKAV website: Mooie opsteker ook voor RCZ! 
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RCZ 4 – Zaanlandia 4 

Het is zondag ochtend 18 maart, een dag die later bekend zal staan om zijn gevoelstemperatuur van -10.  Maar 

deze dag staat ondanks de snijdende oosten wind de derby tegen Zaanlandia 4 op het programma.  De Racers 

van RCZ 4 hadden nog wel iets goed te maken na de ten onrechte verliespartij tijdens de  heen wedstrijd. De 

heen wedstrijd ging verloren omdat RCZ 4 weigerde de kansen die ze kregen af te maken en Zaanlandia ( met 

hulp van de scheids) wel hun spaarzame kansen wisten te verzilveren. Maar zoals een oud Zaans gezegde luid: 

nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Maar beste lezer, zoals u gewend bent kun je pas een verslag maken als je fysiek 

aanwezig bent geweest bij de wedstrijd en als je aanwezig wilt zijn moet er toch eerst de rit door het altijd 

pittoreske Zaandam gemaakt worden voordat je op het Jagersveld bent.  Vandaag maar weer eens op het stalen 

ros ondanks de snijdende oosten wind. Op het Jagersveld aangekomen word ik verwelkomt door Klaas die mij 

kon melden dat de scheidsrechter vandaag aanwezig was en de wedstrijd op gepaste wijze kon leiden en zo 

geschiedde. Omdat Zaanlandia in de laatste 2 competitie wedstrijden in totaal 5 punten afhandig maakten van de 

koploper Volendam 7 ( 1xwinst en 1x gelijkspel) was  niet iedereen overtuigd van een gemakkelijke wedstrijd en 

of de punten op het Jagersveld zouden blijven. Als fervent supporter van de Gladiatoren van RCZ 4 moet je daar 

natuurlijk wel in geloven, samen met de coaches, reserves en de weer massaal toegestroomde supporters werd 

dat dan ook gedaan. Dan de wedstrijd. Onder leiding van scheidsrechter Karel werd er aan de wedstrijd 

begonnen. De Racers met een elftal en Zaanlandia met 10 man. Het eerste deel van de eerste helft is een 

kwestie van een beetje aftasten. Na dit aftasten zijn het toch de Racers die de ban weten te breken.  Het begint 

bij Svezdan die na goed doorzetten vanaf de achterlijn de bal voorzet waar Vinnie klaarstaat om met een 

achteloos hakballetje de 1-0 op het denkbeeldige elektronische scoreboard laat zetten.  Zaanlandia probeerde 

nog de scheidsrechter te overtuigen van het feit dat het buitenspel zou zijn geweest. Allereerst was dat niet het 

geval , ten tweede, zorg dan dat je een grensrechter hebt. Hierna begon de doelpunten machine van RCZ 4 pas 

echt te draaien ( helaas ook die van de  gemiste kansen ). Het was Kalebas die zijn eerste doelpunt maakt van 

zijn hattrick in de eerste helft. De 3-0 komt op naam van Svezdan, na een knappe 1-2 met Branie wist hij de 3-0 

op het denkbeeldige elektronische scoreboard te laten zetten. Helaas verslapte de concentratie van de Racers 

waar Zaanlandia van wist te profiteren. Met een knap schot in de kruising werd de spanning terug gebracht naar 

de stand van 3-1. Na deze licht aansluitende  treffer was het Kalebas die het op zijn heupen kreeg en het 

geklungel van de aanvallers niet langer kon aanzien. Weliswaar met hulp van zijn medespelers wist Kalebas drie 

keer het net te vinden achter de keeper van Zaanlandia. Omdat Niels ook een momentje van onachtzaamheid 

had kwam de ruststand op 6-2. In de rust was er het heerlijke warme bekertje thee om op te warmen. Persoonlijk 

gezet door onze favoriete kantine dame GRÉ. Over de  tweede helft kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Tijdens de 

eerste dertig minuten van de tweede helft is het enige noemenswaardige feit dat Rob, staand op de doellijn, het 

hem toch lukte om de bal over het doel te schieten ipv erin. In de periode van de dertigste tot de veertigste minuut 

in de tweede helft gebeurde in ieder geval nog wat om de toeschouwers warm te krijgen. Het was Rob die een 

glas zuivere hattrick wist te maken ( zoals Kalebas dat de eerste helft deed) en Jim voor het eerst zins 987 dagen 

ook weer het netje wist te vinden. Dankzij zijn muts die voor zijn ogen schoof toen hij op doel wilde schieten. 

Helaas moest de scheids  de wedstrijd een 5 tal minuten eerder af fluiten dan eigenlijk volgens de klok zou 

moeten. Dit dankzij het vele gemekker van een aantal zich uiterst onsportief gedragende Zaanlandia spelers. 

Deze spelers maakten zich drukker om de beslissingen van de scheids dan hun eigen tekortkomingen. Ja Ja, zo 

maak je nog es wat mee op een frisse zondag ochtend in maart 2018. 

Wist u dat Marcel zich niet druk maakt om Ruud. 

Wist u dat Vinnie zich ook probeert te profileren als goochelaar. 

Wist u dat coach John de rust zelf is tijdens het coachen van de Racers  

Wist u dat Rob glashard beweert dat hij niet zelfzuchtig is in het veld 

Wist u dat Marcel genomineerd is tot barkeeper van de maand.  

Wist u dat the man of the match is gekozen coach Ruud. Hij wist toch wel drie keer de bal te raken. 

Wist u dat het 1567 dagen geleden is dat de Racers van RCZ 4 de dubbele cijfers hebben gehaald. 

Wist u dat dit het einde van het verslag is. 

De Knoet. 
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Pupil van de week zondag 18 maart 2018 

Vorige week hadden Nikki Heck en Tessa Chow een uitnodiging gekregen om pupil van 

de week te mogen zijn. Beide meiden vonden dat hartstikke leuk. Het zijn al jaren 

vriendinnen, zitten bij elkaar op school en ook al een tijd op voetbal. Eerst bij de Dwergen 

en sinds januari j.l. samen in het team JO7-4.  

Volledig in voetbaltenue, voorzien van thermokleding, meldden zij zich om 12.15u in de 

bestuurskamer. De meiden mochten nog even in de kantine wachten en werden zo 

geroepen vertelde Klaas hen. Langzaam druppelden de spelers van het eerste de 

kantine binnen. Met grote nieuwsgierigheid keken de meiden door een kier van de 

behandelkamer om te zien hoe een van de spelers door de fysio gemasseerd werd. Dat 

vonden ze wel wat.  

Om 12.30 ging iedereen de bestuurskamer in en begon de wedstrijdbespreking onder het genot van een kop 

soep en broodjes. Beide meiden hadden wel trek, maar durfden toch eigenlijk niets te eten zo bleek later. “We 

zaten ook helemaal in de hoek” had Nikki gezegd. Tijdens de bespreking kregen zij beide een mooie voetbal, 

ondertekend door alle spelers en trainer Marco, deze laatste reikte ook nog een super mooi RCZ Pupil van de 

week shirt uit.  

Het motto van de dag was: “onze trein moet vandaag niet rijden, maar doordenderen”. Vol trots en stralend 

kwamen zij even later weer de bestuurskamer uit. Toch maar even snel een broodje eten zeiden beide moeders, 

anders konden ze niet goed meedoen met de warming-up. Om 13.30u kwamen de spelers het veld op en hebben 

Tessa en Nikki mee gedaan met de warming-up. Miquel had zich over Tessa en Nikki ontfermd en heeft ruim 25 

minuten met de meiden op het veld gevoetbald. De grootste lol hadden zij en het plezier was duidelijk van hun 

gezichten te lezen.  

Ondanks de zeer koude wind mocht het de pret niet drukken bij de meiden. Even 

voor twee uur werd het tijd om naar de kleedkamer te gaan. Wat daar allemaal 

gebeurde hebben wij niet mee gekregen, maar Nikki en Tessa kwam lachend en 

giechelend weer naar buiten met alle spelers. “We moesten onze handjes onderop 

doen mam en heeeee zeggen en toen iedereen een high-five geven” vertelde Tessa 

al lachend. De dag kon toen al niet meer stuk en de aftrap moest nog komen. Die 

verliep overigens erg snel en was bijna niet vast te leggen door de fotograaf. Maar 

door een assist van Tessa kon Nikki kon scoren bij de keeper van Zaandijk. Dat 

moest geluk brengen! De meiden hebben samen nog een tijdje in de dug-out 

gezeten, maar kregen het toch wel koud.  

Het was een mooie middag geweest, RCZ, spelers en trainer bedankt voor deze leuke ervaring. En met een 1-0 

winst voor RCZ werd de zondag mooi afgesloten.  

 

RCZ Zo- Zaandijk Zo 

Hedenmiddag ontvingen wij op een koud Jagersveld Zaandijk uit de gelijknamige plaats. Met windje mee ging het 

ons goed af qua kansen maar zuinig met de doelpunten die maar uitbleef. Eerst mooie aanval vanaf het 

middenveld op Jurriaan, gaf voor op Hellingman deze lag af op Kees en diens schot werd verwerkt door de 

keeper van Z via binnenkant paal weer in zijn handen. Tweede kans kwam weer van Jurriaan deze nam de bal 

mooi mee gaf goed voor op Tom een prachtige schietkans maar helaas hoog over. Toen de derde kans maar 

weer had keeper van Z geluk nu recht in zijn handen. Maar de vierde kans werd wel benut een cornerbal op 

rechts naar Kees en diens schuiver was te machtig voor de verdediging van Z 1-0.Hierna nog een vrije trap via 

het hoofd van Jurriaan maar ook weer recht in de handen van de keeper vlak hierna brak de rust aan. Na rust viel 

er niet veel meer te beleven enkel nog een paar mooie uitvallen via Miquel en Jurriaan maar helaas geen 

doelpunten, dus werd de eindstand bereikt 1-0.Kleine smet op deze wedstrijd was het uitvallen van onze Oda met 

een schouder uit de kom . 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele (KOUDE)Supporter(S) 
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Op 16 maart heeft de jeugdevenementen commissie voor de MO13 en JO13 een Bingo avond 

georganiseerd. We hadden een mooie opkomst van ongeveer 40 kinderen. 

Eerst ging iedereen langs de prijzen tafel om te zien wat er gewonnen kon worden. 

 

De Bingo begon om 19.00 uur. Eerst voor de volle bovenste rij. De Bingo werd geleid door 

Dorkas en Simone. Toen de 1ste Bingo gevallen was gingen we verder voor de Bovenste en 

onderste rij.  

Het was wel nog even spannend of het een valse Bingo zou zijn anders moest er een liedje 

gezongen worden.  

Daarna voor de volle kaart en kon er een voetbal gewonnen worden. Tussen door was er wat 

te drinken en te snoepen voor iedereen. 

Er werden 2 rondes gedraaid en iedereen ging met een prijs naar huis. 

We hebben er een leuke avond van gemaakt en er is genoeg gelachen en plezier gemaakt. 

Bedankt voor jullie gezelligheid en voor de hulp van Yolanda en Nicole zonder jullie hulp 

konden wij dit niet organiseren. 

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de loten verkoop van de Grote clubactie.              

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.  Gea van de Stadt 
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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 

11.30-14.00  : Ouder JO14-1 

13.00-Einde  : Gré 

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  : Jan 
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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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Wat speelt er op de achtergrond? 

Beste lezers, 

Binnen de jeugdafdeling is het indelen van teams altijd weer een spannend moment. Om u 

enig idee te geven wat er allemaal vooraf gaat publiceren wij deze informatie. We hopen 

hiermee duidelijkheid te bieden. De technische jeugdcommissie en de coördinatoren hebben 

ongeveer 1 x per maand een overleg. Afgelopen overleg hebben wij onderstaand document 

vastgesteld. Dit document dient voor ons als leidraad, er kunnen dus geen rechten aan 

ontleend worden. We weten nu al dat er van afgeweken gaat en/of moet worden, echter doen 

wij dit altijd in goed overleg. 

Indelen teams Nieuwe seizoen ‘18/’19 (Vastgesteld 12-03-2018). 

Het is de taak van de jeugdcoördinatoren(JC) om een advies uit te brengen aan de technische 

jeugdcommissie(TC) over de teams indeling voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Om dit 

vlekkeloos te laten verlopen hanteren we onderstaande uitgangspunten en tijdpad.  

Uitgangspunten: 

We schrijven alleen teams in als er minimaal twee teams zijn in een leeftijd categorie.  

De kwalitatief beste kinderen spelen in het eerste team.  

De overige kinderen spelen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. 

Overige teams worden zoveel als mogelijk in tact gehouden. 

Er moet ruimte in de leeftijd categorieën zijn voor aanvulling. 

4 tallen hebben 6 en bij uitzondering 7 kinderen. (O7) 

6 tallen hebben 8 en bij uitzondering 9 kinderen. (O8, O9 en O10) 

8 tallen hebben 10 en bij uitzondering 11 kinderen. (O11 en O12) 

11 tallen hebben 14 en bij uitzondering 15 kinderen. (O13 en hoger) 

 

Per 15 juni vooraf gaand aan ieder seizoen is het volgende bekend: 

- Er is een voorlopige selectie gemaakt voor de eerste teams (voorlopige indeling).  

- De  overige spelers zijn ingedeeld in een team (voorlopige indeling). 

- De trainers en mogelijk leiders zijn bekend. 

- De trainingsdagen en tijden zijn bekend. 
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Uitzonderingen:  

De O7 of Mini’s worden in september ingedeeld in teams.  

De veldindeling is voor 1 juli gereed.  

Tijdpad: 

Voor 31 Maart: Concept indeling gereed op basis van leeftijd en kennis van de coördinatoren.  

1e week april: Overleggen met trainers en leiders inplannen.  

April: Gesprekken met trainers en leiders over indeling, trainen en leiden volgend seizoen. 

1e week mei: Jeugdcoördinatoren verwerken informatie in 2e concept. 

3e week mei: checken bij de trainers leiders of er onvolkomenheden in zitten. 

Voor 1 juni voorstel teamindeling, trainers, leiders en trainingstijden indienen aan de 

technische commissie door de jeugdcoördinatoren. 

2e week Juni het conceptplan wordt vastgesteld door de TC in overleg met de JC’s. 

Voor 15 juni maakt de jeugdvoorzitter de uitkomsten bekend. 

Alle nieuwe aanmeldingen die na 31 mei binnen komen krijgen een trainingsplek maar 

worden nog niet geplaatst. We streven er naar om de nieuwe kinderen te plaatsen een week 

voordat de competitie begint. Als alle teams vol zijn, kunnen zij alleen trainen en invallen 

waar nodig tot er ruimte gevonden is. 

In uitzonderlijke gevallen is het nodig om maatwerk uit te voeren. Dit besluit kan alleen in 

overleg met de coördinatoren door de jeugdvoorzitter genomen worden. 

Leeftijdsgroepen seizoen 2018/2019: 

Geboren in:          Categorie: 

2012   O 7 

2011   O 8 

2010   O 9 

2009   O 10 

2008   O 11 

2007   O 12 

2006   O 13 

2005   O 14 

2004   O 15 

2003   O 16 

2002   O 17 

2001   O 18 

2000   O 19 

1999   O 20 
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Zoals u ziet moet er heel wat geregeld en georganiseerd worden zodat alle kinderen volgend 

seizoen weer, met een tevreden gevoel, de wei in kunnen. Mocht u geïnteresseerd zijn, wij 

zijn nog steeds op zoek naar coördinatoren voor verschillende leeftijden. Als u daar meer 

informatie over wil of geïnteresseerd bent kunt u ons altijd even aanschieten. 

 

Een sportieve groet namens, 

De coördinatoren: Mirjam Reimers, Krista Steding, John van Dongen, Jan Sjouwerman en 

Jeroen Vollrath. 

De technische coördinator: Jordy de Jong. 

De technische commissie: Mark Verkuil, Gerth-Jan Heck en Frank Meijn. 

 

 

 

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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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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