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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


 

2 

 

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  
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Programma aankomende week- UIT en THUIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOENSDAG 28 maart 
16.30 – 19.00u                  : Ada van der Wardt & Mireille Kersten 
DONDERDAG 29 maart 
17.30 - 19.15u                   : Mireille Kersten 
19.15 - 21.00u                   : Gré Lindeman 
21.00 - Einde                     : Ruud Scheeper 
ZONDAG 1 april 
12.00 - einde                     : Gré Lindeman 
13.00 – einde                    : Esther Revers 
13.00 – einde                    : Ida Delvers 
14.45-17.30                        : Ada van der Wardt (+rust) 
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Op Vrijdag 13 April  is er een filmavond voor JO10,  JO11 en MO11 , je kunt je hiervoor opgeven en een keuze 

maken welke film jouw voorkeur heeft, meeste stemmen gelden. 

1. MR.Poppers Penguins  : Mr. Popper is een machtige New Yorkse zakenman die alles doet voor de zaak, 

maar weinig voor zijn familie. Maar op een dag wordt Tom Poppers leven op z'n kop gezet wanneer hij plotseling 

zes pinguïns erft.                                                                                                                                          

    

2. Johnny English Reborn: In Johnny 

English Reborn,kruipt Rowan Atkinson 

weer in de huid van MI7 geheim agent 

Johnny. Na vijf jaar in een klooster te 

hebben gezeten, komt Johnny weer in 

actie. 

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. mr. poppers penguins  

of  

2. Johnny English reborn 

Namens de jeugdactiviteiten van RCZ Gea van de Stadt  

 

Mason Tavitian  en  Luc Hopstaken,               

Zijn op Zondag  1 April 2018  gekozen uit het team RCZ  Jo 7-3 om 

samen Pupil van de Week bij de wedstrijd  

RCZ 1 - sv Rood -Wit Zaanstad 1 te zijn.  

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                           
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Ivm Pasen is er op zaterdag 31 maart geen dwergentraining. We zien jullie allemaal graag weer op 

zaterdag 7 april om 10.00u!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dijk 35+ 2 – RCZ 35+ 1 

Hedenmiddag kwam ik iet wat verlaat op het sportpark van de Dijk  aan bijna gelijktijdig met Merijn en zijn zoontje 

Timo en wij werden weer begroet dooreen zwaaiende  Sabrina in de Dug-out .Ik zat net een minuut op mijn 

rollator ,zag ik in een oogwenk Michael(O)op de keeper afgaan maar zijn boogbal werd gekeerd. Nog geen twee 

minuten later een voorzet van Antonio ook die werd onbenut gelaten door Michael(O) want diens schot ging 

naast. Dient nog wel vermeld te worden dat ik na telling maar tien De Dijk spelers telde. Even later weer een 

knappe aanval over rechts Maar ook Michael(J) werd gestuit door de keeper maar toch kon hij de terug 

springende bal in het doel te krijgen 0-1 wat ook de ruststand werd. Na rust was de Dijk compleet en zou het dus 

anders verlopen dachten de supporters wat ook zo was Vabian gaf een knappe pass op Michael(O) kon zo door 

stomen op de keeper gaf hem toen netjes aan Antonio en dat betekende 0-2.Het verdere verloop zal ik u groten 

deels besparen wan t RCZ zakte diep weg het werd zelfs 2-2.Maar met nog twee minuten te spelen kon de 

scheidsrechter niets anders doen dan hem op de stip te leggen wat hij dus ook deed ,Vabian achter de bal en 

beheerst in de linkerhoek 2-3.de Dijk probeerde het nog met een aanval maar die werd op het middenveld 

onderbroken lange bal naar voren in de hoek bij de cornervlag een de Dijk speler raakte de bal verkeerd dus nog 

een cornerbal ,maar die liet de scheidsrechter niet meer nemen dus hadden we een zwaarbevochten overwinning 

behaald. 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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Vrijdag de 23 maart was het zover: Bingo-en voor de JO7, JO8 en JO9 . 

Om 18.40 uur liep de kantine langzaam vol met zenuwachtige jongens en meisjes. 

De meisjes en Jongens zaten met hun Bingo formulier en een stift in de hand aan tafel. 

De bingodame Simone en bingoheer Chris waren er klaar voor. Het spel kon beginnen. 

 

“Wel goed opletten allemaal hè ! We beginnen eerst met het bovenste  rijtje, dan bovenste en 

onderste rijtjes en als laatst het kaartje vol. En als je dit hebt, dan roep je keihard 

BINGO!!!!!” Alle  bingo`s waren goed. Tussen de nummertjes door werden de 

maagjes ook verwend. Want zo`n bingo is hard werken hoor. 

En dat maakt hongerig. Er was limonade in overvloed, net als snoepjes, chips en 

kipnuggets. 

De tijd ging hartstikke snel, de wangen werden roder en ondanks dat de vaart er goed inzat en het nog altijd 

gezellig en spannend was.  Om 20.00 uur stonden de papa`s en mama`s al klaar om de Racers op te halen. 

Iedereen ging tevreden met zijn prijsjes naar huis toe. 

Bedankt allemaal voor een zeer geslaagde en gezellige avond en voor de hulp die er deze avond bij was!    

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

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

 

14 April 

SUPERMEGA 
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Een nieuwe, makkelijke manier om 

 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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