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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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Programma aankomende week- THUIS 
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AFC 35+-1 – RCZ 35+ - 1 

Hedenmiddag met een nieuwe chauffeur daar mijn vaste chauffeur alles in orde moest maken voor de MEGA 

BINGO, togen wij richting sportpark goed genoeg in Amsterdam. In mijn lange supporter bestaan was ik nog nooit 

bij deze koude (KAK)club geweest. Al in de eerste minuten brak Michael(O) door op rechts gaf voor op Antonio 

die had hem voor het inleggen maar schoof de bal pardoes op de voeten van de keeper. Het bleef gevaarlijk over 

rechts nu weer een bal van Michael(J) op Michael deze gaf voor op EL.C maar diens schot ging via de handen 

van de keeper over. Wat dan meestal gebeurt dan valt de goal aan de andere kan t een knappe voorzet van 

rechts op het hoofd van een inlopende speler betekende 1-0 achter. Maar nog in de zelfde minuut een ingooi van 

Patrick op Antonio en die scoorde beheerst de gelijkmaker 1-1.We bleven aandringen eerst een kopbal van 

Remco  in handen van de keeper even later een afstandsschot van Mark ging helaas naast. Paar minuten later 

daar ik in een diep gesprek was verwikkeld met mijn mede supporter Sabrina heb ik het niet helemaal zien 

gebeuren ,maar het was een frommel goal van Remco 1-2 dit was ook de ruststand. Na rust hetzelfde spelbeeld 

aanval na aanval maar geen doelpunten. Maar toch nog Michael(J) brak op links door ging op de keeper af kon 

hem afgeven aan de mee gelopen Michael(O) maar hij deed het zelf 1-3.Even later een bal van Patrick op Haken 

deze nam een sprint gaf de bal voor op Michael(O) deze kreeg een (DOT) van een kans maar gestopt door de 

keeper. Vijf minuten voor tijd deed AFC wat terug een corner van rechts Arno ging vanwege zijn knie onder de bal 

door en twee man konden vrij inkoppen 2-3.Toen nog een paar spannende minuten en een minuut voor tijd weer 

een cornerbal van rechts en weer kon Arno niet van de grond afkomen vanwege zijn knie ,maar nu was daar 

Mark met en spectaculaire redding en zo kroop de laatste minuut voorbij en hadden we een zwaar bevochten 

overwinning.  

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)😊😊  

 

RCZ JO11-1 – Ilpendam JO11-1 

Met nog een beetje een wrange nasmaak van de wedstrijd van vorige week, trad de JO11-1 afgelopen zaterdag 

aan tegen de koploper, Ilpendam. Dat team staat met een overtuigend doelsaldo boven aan, dus de wedstrijd 

beloofde een echte kraker te worden. Aan mentale steun langs de lijn zou het niet liggen, het was gezellig druk 

met ouders, opa’s en oma’s en andere fans. 

Beide teams hadden er duidelijk zin. RCZ wilde na de pech van vorige week laten zien dat ze wel degelijk kunnen 

voetballen en Ilpendam wilde als ongeslagen koploper natuurlijk niet verliezen. Het zorgde er voor dat de 

wedstrijd meteen begon, niet eerst een paar minuten af tasten, nee, pats boem, van beide kanten werd er direct 

aangevallen. 

Tobias werd op de proef gesteld, maar ook Jesper wist wel raad met een afvallende bal waar de Ilpendamse 

keeper goed op reageerde. Ilpendam is iets brutaler, maar Tobias heeft een verrassingsschot tussen een hoop 

spelers uit klemvast. Boyd verrast met een schot van grote afstand de keeper aan de andere kant, maar de bal 

gaat nét naast. 

Er blijven kansen over en weer gaan. Fons draait zich tussen twee verdedigers vrij en weet op doel te schieten, 

helaas belandt de bal recht in de handen van de keeper. Sem laat zich achterin gelden, als een pitbull bijt hij zich 

figuurlijk vast in z’n tegenstander en blijft achter ‘m aan jagen. En ook Kick is onvermoeibaar en maakt het de 

Ilpendammers tot hun grote frustratie knap lastig. Ilpendam valt weer aan, maar Tobias reageert weer alert op 

een schot van dichtbij.  

De Racers vallen onverdroten aan, met een schot van Ryan dat voorlangs gaat. Dan volgt een onderschepping 

van RCZ, Ryan passt op Max die mooi de ruimte opzocht, Max passeert de Ilpendamse verdediging en maakt af, 

1-0. Mooi voetbal dat resulteert in een prachtig doelpunt. 
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Maar meteen geeft Ilpendam een flinke dot gas, waar de JO11-1 goed wegkomen. Een Ilpse spits komt alleen op 

Tobias af met de gelijkmaker op z’n slof, maar Tobias komt goed uit, waardoor hij z’n doel kleiner maakt en het 

schot van de spits gaat op centimeters naast. Een reusachtige kans, vakkundig om zeep geholpen door Tobias. 

Na de rust gaan alle twee de teams er gelijk volle bak in. Jesper krijgt een goede pass en stoomt alleen op 

richting het doel, maar wordt goed verdedigd en de kans is voorbij. En ook Ilpendam vuurt schoten af op de goal, 

maar zonder resultaat. Dan weer een aanval van Ilpendam, een hoop drukte en gedoe voor het doel van Tobias, 

uit de kluts wordt op doel geschoten, waarop Tobias in een supersnelle reactie nog net met z’n grote teen de bal 

uit z’n doel houdt! Een billenknijpmoment van de bovenste buitencategorie. 

Dan weer een mooie aanval van RCZ, er wordt hard gewerkt in de voorhoede door Max, Ryan en Jesper. Het 

lobje van Max om de keeper te verschalken mist het doel op een haar. Ook een schot van Ryan wordt door de 

goalie naast getikt en de kopbal van Fons uit de daaropvolgende hoekschop is te vangen door de Ilpendamse 

keeper. 

Ook Tobias blijft getest worden door de Ilpendammers, maar hij redt geweldig op een bal die plots uit een 

menigte voetballers op hem af wordt gevuurd. Toch valt niet veel later de gelijkmaker. Een ouderwets 

prutdoelpunt, maar helaas die tellen ook. Één klein moment ontbreekt de organisatie achterin en hop, de bal ligt 

in het doel, 1-1.  

Ilpendam ruikt de winst en gaat er vol voor. Maar nu houden de Racers het achterin dicht en ook Tobias laat zich 

weer gelden door Ilpendamse kansen om zeep te helpen. Ook de Racers leggen zich niet neer bij een gelijkspel. 

Bij een Ilpendamse corner komt de afvallende bal bij Jesper terecht, die opstoomt richting doel, maar tussen 

middenlijn en de 16 neer wordt gelegd. De vrije trap is voor Joris, het is ver, maar niet onmogelijk. Joris neemt in 

één keer, maar jammer genoeg naast. 

In de slotfase breekt Ilpendam nog een keer uit, maar Tobias houdt met een uiterste krachtinspanning z’n doel 

leeg. Nog voor het eindsignaal is de man of the match bekend, Tobias heeft de titel dubbel en dwars verdiend 

deze ochtend. 

In de dying seconds van de wedstrijd weet Fons uit de draai nog hard uit te halen, maar ook nu staat de doelman 

in de weg. En als de scheids z’n fluitje al pakt om af te fluiten, gaat een afstandsschot van Joris nog net over. 

Eindstand, 1-1. Helaas een gelijkspel, maar wat hebben de mannen hard gewerkt. Het was weer een feestje om 

langs de lijn te staan, met bijkomend voordeel dat de bilspieren door de spanning ook weer getraind werden. 

Na de wedstrijd was er nog patat voor de Racers. In de rust had manager Eddy patat beloofd als er gewonnen 

zou worden, maar omdat de JO11-1 zo hard gewerkt hadden, ze vorige week zo veel pech hadden gehad en er 

toch maar mooi gelijk was gespeeld tegen de koploper, vond de staf van de JO11-1 dat een patatje zeer op z’n 

plaats was. Top Eddy! 

Aanstaande zaterdag staat om 9u. de uitwedstrijd tegen Assendelft JO11-1 op het programma, de nummer vier. 

Maar als de mannen zo door blijven voetballen zoals afgelopen zaterdag, zie ik die wedstrijd vol vertrouwen 

tegemoet. Ik houd u op de hoogte! 

Uw razende reporter 

RCZ Zo- Westzaan Zo 

Een bloedeloze 0-0 wedstrijd ,in deze wedstrijd hadden wij iets recht te zetten vanwege de kansloze nederlaag in 

de uitwedstrijd. Al na een paar minuten een knap genomen vrije trap van Kees op het hoofd van Miquel maar de 

W keeper kon er net met een vuist bij. Nog geen twee minuten later een knappe bal over rechts op Tom deze gaf 

voor op Miquel vrije schietkans maar helaas hoog over. Even later een knappe schuiver van Kees maar twee man 

kwamen net een teenlengte tekort en een paar minuten voor de rust nog werd de bal tot vier keer aan toe 

ingeschoten maar de W muur brak niet en zo brak de rust met de brilstand aan. Na rust kon ik eigenlijk nog maar 

een wapenfeit benoemen dat was de vrije trap van Kees maar ging helaas net over daarna speelde de wedstrijd 

voornamelijk op het middenveld af met in het laatste kwartier een voornamelijk meer aanvallend Westzaan maar 

onze muur achterin brak ook niet zodat de wedstrijd in een bloedeloze 0-0 eindigde waar beide toch wel tevreden 

mee waren.  

Jongens Bedankt Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  
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Nieuwe trainers  

RCZ heeft in Frank Schuitemaker de opvolger in huis gehaald voor Marco van 
Petersen. De 40-jarige Zaandammer ziet in de Racers een interessante nieuwe 
uitdaging na jaren actief te zijn geweest in het Utrechtse. Frank, die zelf als 
voetballer heeft gespeeld bij o.a. DWV, Spakenburg, ADO’20 en Stormvogels 
Telstar, heeft al op jonge leeftijd zijn trainerspapieren gehaald en is mede 
daardoor al op zijn 30e het trainersvak ingestapt. 

Na jaren in Utrecht te hebben getraind bij o.a. clubs als Nita, vv Maarssen, FC Breukelen 
en PCVC Vleuten komt hij nu dichter bij huis terecht in zijn eigen omgeving. RCZ trekt 
hem aan: de vereniging groeit enorm en beschikt over een prima accommodatie, 

gekoppeld aan een gezellige sfeer. Daarnaast is het spelen in een Zaanse klasse met heel veel derby’s altijd leuk 
en heeft ook een motiverende werking op de spelers. De Racers draaien dit seizoen prima mee en hopen de 
laatste wedstrijden zich nog in de strijd bovenin te kunnen mengen. 

 
Jan Pool, nu nog trainer van de vrouwen van Zaandijk, zal volgend seizoen het 
damesteam van RCZ onder zijn hoede nemen. 
De afgelopen seizoenen zagen we een enorme toename van het aantal meisjes en 
dames bij de vereniging. Inmiddels is het damesteam volop actief en spelen er dit 
seizoen drie meisjesteams zeer succesvol mee in de competitie. We zijn blij dat we 
met de ervaring en het enthousiasme van Jan een volgende stap kunnen gaan maken 
in het verder uitbouwen van het vrouwenvoetbal bij RCZ.   

  

 

Aulon Nila & Sebastian Mol, 
Zijn op 

Zondag  22 April 2018 

gekozen uit het team RCZ  Jo 8-3 om samen Pupil van de Week bij de 

wedstrijd van   

RCZ 1 - De Wherevogels  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 RCZ.            
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100%Fun Spelletjesochtend 2018 
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.  

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 

Details in de Racer van vorige week en op de website 

Inschrijven tot  uiterlijk  6 mei ! 

10 mei 2018 

10 en 11mei 2018 
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Verslag Filmavond 13 April 2018 
Op vrijdag 13 April was er een filmavond voor JO10, JO11 en MO11 , er kon vooraf gestemd worden voor   

1 mr. Poppers Penguins of 2 Johnny English Reborn de meeste stemmen gelden en het is .............. 

Johnny Engish Reborn geworden.   

Johnny English Reborn is een komedie, maar ook een actie film. 

De film ging over een geheime agent, genaamd Johnny English die ontslagen werd 

doordat hij een belangrijke missie in Mozambique heeft verprutst. Wanneer de Britse 

geheime dienst erachter komt dat er een aanslag wordt gepland op de Chinese 

Premier, wordt Johnny gevraagd om terug te komen naar de hoofdkantoor MI-7. 

Tijdens het voorkomen van deze aanslag waren er veel actie scènes met onwijs 

grappige gebeurtenissen te zien. 

Iedereen heeft aandachtig naar de film gekeken met af en toe een hapje en wat te 

drinken tussen door. Het is een gezellige avond geworden en wij willen iedereen die 

mee geholpen heeft ,om deze avond goed te laten verlopen bedanken voor hun inzet. 

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote Clubactie 2017 

 

Namens de jeugdafdeling R.C.Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 april 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Ruud 

Zaterdag 21 april 

08.00-13.00  : Inge & Ida 

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

10.00-12.30  : Ouder MO13-1 

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

+ Ouder JO8-2 

13.00-Einde  : Mary & Sabrina 

13.30-16.00  : Ouder JO15-1  
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RKSV DCG J O13-3      tegen RCZ J O13-2                                             3-4 

Zo! Dat is lang geleden dat we iets vernomen hebben van het Jongens onder 13-2  sterrenteam! Is het omdat ze 

na de viering van het najaarskampioenschap in de 4e klasse, in de 3e klasse geen leuke resultaten hebben die 

vermeldenswaardig zijn in de Racer? Is het omdat in deze hogere klasse onze voetballers, waarvan de meesten 

pas in groep 8 zitten, elke zaterdag compleet worden ingemaakt door jongens en meiden uit de eerste en tweede 

klas VO met baarden, snorren en grote lijven? Nee hoor, niets van dat alles! Ons team bestaande uit Bruce, 

Samuel, Rüştü, Kick, Noaquin, Ricardo, Keysean, Angelo, Mehmet, Atakan, Brent, Xavier, Sven en Erdem 

draaien juist mee in de hoogste regionen van de derde klasse. Een kampioenschap zit er niet meer in, maar een 

promotie maken  misschien nog wel. Het lijkt het eerste wel! De wedstrijd tegen de huidige koploper werd nipt 

verloren, tegen de huidige nummer 2 speelden we gelijk, en alle overige wedstrijden werden gewonnen!  Op dit 

moment bivakkeren we op plaats nummer 3 en dat willen we graag zo houden. In deze leuke competitie 

(Zaandam+Oostzaan+ Amsterdam) doen de meeste teams niet veel voor elkaar onder en moet er hard gestreden 

worden voor de winst. Dat zie je ook aan de uitslagen, ook van andere teams, die vaak niet erg ver uit elkaar 

liggen. Deze zaterdag mochten we laat in de middag aantreden in Amsterdam Nieuw-West. Dit soort tijdstippen 

zijn voor de meeste van onze spelers niet erg gunstig. Door het lange wachten en hangen vloeit de energie een 

beetje weg die in het veld zo hard nodig is. Maar van ultra-vroeg houden we ook niet -> een aantal spelers 

pakken dan onvoldoende nachtrust en worden dan te laat wakker (in het veld, vaak pas de 2e helft). Op papier 

zouden we deze wedstrijd echter wel moeten kunnen winnen…. 

Wonderwel was iedereen op tijd. En dat op een complex waar nog 100 andere sportclubs hun accommodatie 

hebben. De keuze uit parkeerplaats en toegangspoorten was dus reuze, maar gelukkig had iedereen de juiste 

spot uitgekozen, zodat leider René op tijd met zijn praatje en warming-up kon beginnen. 

We kregen een upgrade naar het A-veld. Nog beter was, dat daar een mooie tribune stond voor de meegereisde 

trouwe aanhang van RCZ. Want de weersvoorspelling zei wel “zonnig” maar daar was die middag nog niets van 

te merken; dikke bewolking met een koud windje zorgde ervoor dat velen van ons graag in de tribune beschutting 

zochten. Een bijkomend effect, was de geluidversterkende werking van deze klankkast, waardoor geroepen 

positieve kreten nog beter overkwamen op en rond het veld. Tot grote vreugde (?) van de aanwezigen….. 

De start was bijzonder. De scheids, in zeer professionele outfit, riep beide teams bij zich, benoemde nog even de 

regels en liet iedereen van te voren een handje schudden. Netjes. 

Na 5 minuten stonden we 1-0 achter. Uh, wat gebeurde hier? Een aantal van ons waren blijkbaar een beetje in  

slaap gesukkeld. Dit was niet waar we hier voor gekomen waren. DCG vierde alvast feest, alsof het al 

Koningsdag was. (Met hun outfit zijn ze altijd Koningsdag-ready). Dat lieten we niet op ons zitten en na 1 minuut, 

kon Brent gelukkig de gelijkmaker binnentikken. 1-1. Vanaf dat moment ging het spel de hele tijd heen-en- weer. 

Het leek wel een pingpong wedstrijd. Heel veel kansen voor ons die (slordig!) niet benut werden, maar ook de 

tegenstander was er niet helemaal bij en schoot tot ons geluk diverse keren naast of netjes in de handen van de 

goed-keepende Bruce. Dat schoot niet echt op zo. De pit zat er ook niet echt in bij RCZ. Wat heel vervelend was, 

dat onze Keysean geblesseerd raakte door een keiharde trap op zijn voet. Want bij de start en aan de 

oppervlakte deden we wel heel netjes en keurig, maar soms zagen we typische Amsterdamse straatvoetbal 

“trucjes” stiekem gebezigd worden. Nu hield de goed fluitende scheids dat wel heel goed in de gaten en er 

werden dus veel vrije trappen uitgedeeld. Keysean moest het veld verlaten en schijnt daar voorlopig ook niet 

meer terug te komen wegens een zwaar gekneusde voet. Balen! Beterschap man! 

Voor het eerst maakte deze supporter mee dat een D-jeugd speler (van de tegenpartij) een gele kaart kreeg 

wegens natrappen op een ander speelmoment. Dit werd dus meteen bestraft door de scheids die alles heel strak 

leidde, alsof het eredivisievoetbal betrof. 

Met 1-1 rust. 

In de rust was er of geweldige limonade geschonken of leider René  had de jongens even toegesproken want na 

het fluitsignaal stond er tijdelijk een veel feller RCZ in het veld. We lieten weer zien wat we op de trainingen 

geleerd hadden; kijken, overpassen en snelheid maken. Werken voor je geld  dus. Dat leidde al snel tot 1-2 voor 

ons. De Amsterdammers bleven echter druk zetten en scoorden na 10 minuten toch de gehate 2-2. Onze Xavier 

was toen helemaal wakker en scoorde kort daarna 2-3.  Hierna waren wij een tijdje de betere partij met weer veel 

kansen. Sven zag een mooie kans en schoot van afstand heel hard en netjes in; 2-4 voor ons! Nu moesten we 

volhouden. Helaas verslapte het weer bij ons en DCG bleef gewoon doorgaan, wat tot een onvermijdelijke 3-4 

leidde. Het moet gezegd; door een wonderschone indraaier via de paal door de hoekschopnemer zelf van de 

Amsterdammers. Zelf wij waren toch echt wel even onder de indruk. 
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Nu moesten we nog een paar minuten standhouden, wilden we met 3 punten naar huis gaan. Op onze klok stond 

nog een minuutje of 7. Dat werden er bijna 20(!) met samengeknepen billen op het houten tribunebankje zitten. 

De echt uitstekend fluitende scheids was er een uit het boekje, maar niet van het klokje. Waarschijnlijk was hij zo 

onder de indruk van de jongens en meisjes in het veld, dat hij dacht met een O14 of O15 team te maken te 

hebben. Hij liet dus lekker doorspelen……moest en zou die gelijkmaker soms vallen? Gelukkig hielden onze 

mannen goed stand en konden we na deze zeer hartslagverhogende laatste minuten opgelucht ademhalen. 

Inmiddels was ook het zonnetje eindelijk doorgekomen en konden we allen het staartje van de middag nog even 

genieten van het mooie lenteweer. Maar niet, voordat onze rots in de verdediging Rüştü nog even zijn verjaardag 

met de boys gevierd had. 

En hadden we al genoemd dat dit team met de minste tegendoelpunten van alle clubs in deze competitie in de 

lijst staat? Dat bedoel ik. Alle handjes omhoog voor JO13-2! Nog vier wedstrijdjes te gaan! 

Groeten van een RCZ Hoe-die-gans? 

 

 

 

 

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 

https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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