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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  
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Programma aankomende week- THUIS 
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Programma aankomende week- UIT
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Beste leden van de Club van 100, 
 
Aan degenen die de bijdrage voor het seizoen 2017/2018 nog niet hebben voldaan 
doe ik bij deze een oproep om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
 
Het jaarbedrag is € 46,-. Graag overmaken op rekeningnummer 
NL59INGB0007975074 o.v.v. Club van 100 vvRCZ seizoen 2017-2018. 
 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ada van der Wardt  
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Saenden Z0- RCZ Z0 

Hedenmiddag in een prachtig voorjaarszonnetje  moesten we aantreden tegen Saenden in Wormerveer ,helaas 

valt er over deze wedstrijd niet zo veel te schrijven ,verkeerde  beslissingen van onze zijde bij het aanspelen naar 

elkaar en helaas geen goede afwerking. 

Zeer vele Trouwe Supporter(S) 

 

Sporting Krommenie JO11-1 – RCZ JO11-1 

Afgelopen zaterdagochtend speelde de JO11-1 in een heerlijk ochtendzonnetje eindelijk weer eens een wedstrijd. 

Iedereen was vol goede zin, zowel op, als langs het veld. Logisch, want na maanden van kou en ijs, was het zo 

waar overtuigend lente geworden, inclusief aangename temperaturen. 

De eerste tien minuten van de wedstrijd gaan aardig gelijk op. De teams zijn aan elkaar gewaagd. Aanvallen en 

corners gaan over en weer en Sem en (miepmiep) Boyd zorgen met goede verdedigende acties dat Sporting niet 

gevaarlijk wordt. Maar dan komen de Racers op achterstand door een eigen doelpunt. Ontzettend ongelukkig en 

vreselijk onverdiend. Zelfs Sporting was er beduusd van.  

Fons neemt meteen het voortouw voor de gelijkmaker en zet een één-tweetje op met Jesper. Helaas staat er een 

uitstekende keeper in het doel van Sporting die fraai redt. Even later zijn het weer Fons en Jesper die ten aanval 

gaan, het schot van Fons gaat net naast en weer wat later knalt een hard schot van Jesper op de paal. Je hoorde 

de JO11-1-aanhang hardop denken: “Het zal toch niet zo’n ochtend worden dat alles nèt niet gaat lukken?”. 

Aan de andere kant houdt Tobias met z’n voet z’n doel leeg bij een grote kans van de Krommeniërs. Er wordt 

duidelijk op de 2-0 geaasd. Dan volgt het tweede AS Roma-moment voor de Racers. Sporting komt inderdaad op 

een 2-0 voorsprong, maar weer door een eigen doelpunt van RCZ… En als kort daarop Sporting uit een mooi 

velddoelpunt de 3-0 scoort, zou je denken dat de Racers geknakt zouden zijn. 

Maar niets bleek minder waar, er viel geen enkel verwijt naar elkaar, geen onvertogen woord was er te horen, 

niemand werd iets kwalijk genomen. De Racers pepten elkaar juist op. Na rust stond er een uiterst strijdvaardig 

team bij de aftrap. En dat terwijl in de rust twee Krommeniese vaders het nodig vonden de Racers richting de 

kleedkamer uiterst sarcastisch te moeten complimenteren met hun twee “mooie doelpunten”. Ik kan dat niet 

begrijpen. Knap hoor: als twee volwassen mannen een stel jongens van 10, 11 jaar af zeiken. Bravo.  

Maar dit terzijde. De thee had de Racers goed gedaan, want al gauw scoorde Fons de 3-1, na een mooie 

steekpass van Kick. Jammer dat Sporting op 4-1 kwam omdat er toch een mannetje aan de aandacht ontglipt 

was en vrij voor het doel stond. Gelukkig zie je dat probleem ook in de hoogste niveaus geregeld voor komen. 

Sem probeert met een schot van grote afstand de keeper de verschalken, maar jammer genoeg was de 

Krommeniese goalie alert. Tobias wordt aan de andere kant danig op de proef gesteld, maar met een goede 

reactie houdt hij de bal uit z’n doel. Dan is er een aanval over rechts van Joris. Hij stoomt op langs de zijlijn, trekt 

naar binnen en vanuit een verre hoek schiet hij de bal in één keer het doel in, 4-2! Een beetje á la Bergkamp 

tegen Argentinië. 

RCZ valt aan op jacht naar de 4-3, maar omdat het zo’n ochtend was waar alles nèt niet lukte, viel de 5-2 

natuurlijk. Een afstandsschot van Sporting raakt onderkant lat, landt voor de doellijn, maar een slim mee 

opgekomen speler kopt alsnog de bal het doel in. Even ter illustratie wat voor ochtend het was: Boyd ziet niet veel 

later de keeper van Sporting ver voor z’n doel staan en haalt op de beroemde Boyd-manier van ver uit, maar 

natuurlijk is de Sporting-goalie wel net op tijd terug. Zucht… 
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Het wordt uiteindelijk 5-3. Joris onderschept een aanval en speelt vanaf de zijkant door op Fons, die voor zet op 

de mee opgekomen Ryan. En Ryan maakt het goed af. De druiven waren tamelijk zuur. Vijf doelpunten scoren en 

toch verliezen. 3-3 was een uitslag geweest die de verhoudingen veel beter zou hebben weer gegeven.  

De teams waren danig aan elkaar gewaagd en het was zeker geen onaangename wedstrijd om naar te kijken. De 

Racers hadden pech door de twee eigen doelpunten en geen geluk bij schoten op het doel. Groot pluspunt vind ik 

echter zoals eerder gezegd, dat het team een team bleef en er geen verwijten over het veld klonken.  

Aanstaande zaterdag speelt de JO11-1 om 10.30u. thuis tegen Ilpendam JO11-1. Komt allen zou ik zeggen, want 

dit hechte team is het aanschouwen meer dan waard! 

Uw razende reporter 

 

Donderdag 10 mei vanaf 10.15 uur gaan we het voetbalseizoen bij RCZ afsluiten voor de spelers van 

de RCZ Dwergen en de JO7/Mini Racers. 

We gaan met kleine groepjes kinderen allerlei leuke sport- en spelactiviteiten doen. 

Na afloop van de spelactiviteiten gaan we met z’n allen nog wat eten zodat iedereen met een gevulde 

maag lekker en tevreden naar huis kan. 

Om alles goed te kunnen voorbereiden willen we vooraf weten wie er komt. 

Geef je snel op want dit is een RCZ evenement wat je niet mag missen!! We hopen dat alle dwergen en 

spelers van de Mini Racers  aanwezig zijn zodat we er samen één groot feest van kunnen maken en zo 

dit seizoen samen leuk kunnen afsluiten!  

Vragen of meer informatie?? 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Gea   

jeugdevenementen@rcz.nu of 06 37149612 

Kosten 

We vragen een eigen bijdrage van 3 euro per deelnemer. Te betalen op Donderdag 10 mei 

Inschrijven tot uiterlijk 6 mei!!! 

Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor dit geweldige evenement per e-mail  

Jeugdevenementen@rcz.nu 

Stuur een email met daarin je naam en team en vermeld dat je graag meedoet aan dit superleuke 

evenement. Mochten er bijzonderheden zijn zoals bijvoorbeeld: iets niet mogen eten geef dit dan ook 

aan in de mail. 

 

10 mei 2018 
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Night of the Racers 2018 
Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 

Voor alle spelers van JO-8, JO-9,JO-10,JO-11,MO-11, 

JO-12,JO13,MO-13 

Donderdag 10 en vrijdag 11 mei is het dan eindelijk zover!! 

2 superleuke dagen bij RCZ speciaal voor jou met allerlei leuke activiteiten. 

We beginnen op donderdagmiddag om 13.00 uur en het programma eindigt  op vrijdagochtend om 

11.00 uur. 

Uiteraard zijn de trainers/leiders ook aanwezig zodat er voor de kinderen bekende gezichten aanwezig 

zijn. 

Geef je snel op want dit is een evenement wat je niet mag missen!! We hopen dat alle jeugdleden van 

de genoemde teams aanwezig zijn zodat we er samen één groot feest van kunnen maken!  

Wat gaan we doen??? 

Donderdagmiddag  10 mei 

13.00 uur Ontvangst alle deelnemers, indelen slaapplaatsen en een superleuk middag & 

avondprogramma. 

Vrijdag  11 mei  

08.00 uur  Opstaan, aankleden en ontbijt 

09.00 – 11.00 uur Overvol programma met uiteraard voetballen en heel veel leuke activiteiten. 

11.00 uur  Einde programma 

 

Overnachting 

Dit evenement heet de “Night of the Racers” omdat we allemaal kunnen blijven slapen bij RCZ. 

De deelnemers slapen in de trainingsloods en  kleedkamers.  

10 en 11mei 2018 
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Als je niet wilt blijven slapen dan kun je natuurlijk wel inschrijven. Geef dit bij je inschrijving dan wel 

even aan  

Je komt dan op donderdag om 13.00 uur en wordt ’s avonds weer opgehaald door je ouders; tijd in 

overleg met de organisatie. Vrijdagochtend om 08.00 uur ben je dan weer bij RCZ zodat je aan de rest 

van het programma kan meedoen. 

Wat heb je allemaal nodig, wat neem je allemaal mee?  

• trainingspak 

• voetbaltenue 

• voetbalschoenen 

• Luchtbed  

• slaapzak of dekbed en kussen 

• handdoek(en) en toiletspullen 

• schone  en (warme) kleding en schoenen 

Neem geen dure spullen mee. Geld heb je ook niet nodig je kunt in de kantine niets kopen. 

Eten en drinken 

Uiteraard verzorgen we het ontbijt, de lunch, avondeten en alle tussendoortjes en drinken. Je hoeft dus 

zelf niets mee te nemen. TIP: BIJ WARM WEER NEEM ZELF EEN BIDON MEE !!  

Begeleiding 

Tijdens het evenement is er voldoende – voor jou bekende - begeleiding aanwezig zodat alles in 

goede banen zal worden geleid. 

Kosten 

De eigen bijdrage voor dit evenement is slechts € 7,50 per persoon. 

Betalen bij inschrijving of bij aanmelden op donderdagmiddag  10  mei 

Vragen/informatie? 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Gea van de Stadt 

 telefonisch op telefoonnummer 06 37149612  of per mail   

jeugdevenementen@rcz.nu 

 

Inschrijven tot  uiterlijk  6 mei ! 
Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor dit geweldige evenement.  

Stuur hiervoor een email naar jeugdevenementen@rcz.nu  met daarin de volgende gegevens : 

 

- Naam 
- Team waar je in speelt 
- Telefoonnummers van je ouders 
- Blijf je wel of niet slapen 
- Eventuele bijzonderheden die we moeten weten zoals medicijngebruik of dat je niet alles mag eten. 
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Donderdag 12 april 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Esther 

Zaterdag 14 april 

08.00-13.00  : Mary & Sanne &Marieke 

08.15-10.30  : Ouder JO10-1 + Ouder JO11-1 

10.30-13.00  : Ouder JO10-3 Ouder MO11-1 

13.00-Einde  : Jan 

13.30-16.00  : Ouder JO14-1 + Ouder JO15-2 

16.00-18.30  : Speler RCZ Zaterdag 1 + Speler RCZ veteranen 35+2  

18.00-Einde  : Ruud, René, Quinta, Mary, Sabrina & Michele 

Zondag  8 april 

13.00-Einde  : Gré & nog 3 vaste medewerkers 

Maandag 16 april: 

17.00-18.00  : Martine van der Meulen 

18.00-19.00  : Ida Delvers 

Dinsdag 17 april: 

18.00-22.00  : Ada 

Woensdag 18 april: 

16.30-19.00  : Gré 

21.00 - Einde                     : Esther Rev 
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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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