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Racer seizoen 2017-2018 
 

 

 

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  

 

 

Programma aankomende week- THUIS 
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Programma aankomende week- UIT 

 

 
Beste ouders en jeugdspelers, 
 

Wanneer de shirts van de tegenstander te veel lijken op die van RCZ 

speelt de thuisploeg in reserveshirts. 

 

Deze shirts worden door RCZ voor die betreffende wedstrijd ter 
beschikking gesteld. We hebben ze in verschillende kleuren en maten. 
 
Inmiddels is het seizoen alweer een eind op streek en missen we een 
aantal reserveshirts, waaronder een hele set zwarte shirts maat 164. 

 
Willen jullie ajb de kast en de was checken of daar toevallig ook een reserveshirt tussen zit en 
deze retourneren aan de club? 
 
Dank alvast! 
 
RCZ  
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RCZ ZO- RWZ Z0 

Hedenmiddag op een Grouw Jagersveld waren veel supporters van beide verenigingen op 

deze wedstrijd afgekomen. Nadat eerst onze pupillen van de week het voorbeeld gaven , en 

waarvan altijd 1 pupil maar scoort zag ik voor het eerst dat de scheidsrechter van dienst daar 

een creatieve oplossing voor had om de andere pupil een strafschop te laten nemen zodat 

beide pupillen hadden gescoord. Het duel van hedenmiddag was er een van de Familie 

Samat aan beide kanten speelden Familie leden van elkaar.Nadat eerst nog een doelpunt 

van ons was afgekeurd vanwege buitenspel, kregen wij even voor de rust een vrije trap te 

nemen schuin voor het doel ,Kees achter de bal op het hoofd van Radinho en heel RCZ kon 

juichen vlak hierna brak de rust aan. Na rust vond ik het een rommelige wedstrijd worden 

waar niet veel meer over te schrijven alleen dat we als collectief deze wedstrijd over de 

streep trokken en zo weer drie punten aan ons totaal konden bijschrijven.  

Jongens Bedankt Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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DONDERDAG 5 april 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : René 

 

ZATERDAG 7 april 

08.00-13.00  : Mary & Sanne & Quinta 

08.15-10.30  : Ouder JO10-2 + Ouder JO11-2 

10.30-13.00  : Ouder JO11-4 + Ouder JO8-1 + Ouder MO13-3 

12.00-14.30  : Ouder JO13-2 

13.00-Einde  : Jan 

16.00-18.30  : Speler RCZ Zat. 2  

ZONDAG  8 april 

09.00-Einde  : Gré & Nicandra 

12.00-14.30  : Speler RCZ 4 

Maandag 9 april: 

17.00-18.00  : Martine van der Meulen 

18.00-19.00  : Ida Delvers 

Dinsdag 10 april: 

18:00-22.00  : Ada 

Woensdag 11 april: 

16.30-19.00  : Ada & Mireille  
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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
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