
De Racer – nummer 32 seizoen 2017/2018 24-04-2018 

Website: www.rcz.nu 

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
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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 

 

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.  

10 mei 2018 
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Gefeliciteerd, RCZ!! - Racing Club Zaandam is genomineerd voor de 

Verkiezing Vereniging van het Jaar. Jouw vereniging maakt daarmee kans op de titel 

in de gemeente, provincie en misschien wel de landelijke titel. Deelname aan de 

verkiezing is kosteloos. 

 

Klik HIER om direct op RCZ te stemmen. Doe het meteen even!  

(let op, bevestig na het stemmen, je stem in je email!) 

 

Vanaf 9 april tot en met 20 mei kan iedereen stemmen op RCZ - Racing Club 

Zaandam via www.verenigingvanhetjaar.nl. Daarmee maakt jouw vereniging kans op 

Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Bovendien maakt 

een productiemaatschappij een professionele promotiefilm om de winnende 

vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. Lees hier meer over de Masterclasses 

en hier meer over de opzet van de verkiezing 

https://www.verenigingvanhetjaar.nl/?elected@vote=424830
http://votecompany.e-ngine.nl/mail/link.php?i=1120&k=106&m=160&a=5ad9dffaae7bb2.96280820
http://votecompany.e-ngine.nl/mail/link.php?i=1122&k=106&m=160&a=5ad9dffaae7bb2.96280820
http://votecompany.e-ngine.nl/mail/link.php?i=1124&k=106&m=160&a=5ad9dffaae7bb2.96280820
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/?elected@vote=424830
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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 

Inschrijven tot  uiterlijk  6 mei ! 

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. 

 

 

RCZ 35+1 – OFC 35+ 1 

Hedenmiddag op een zon overgoten Jagersveld ontvingen wij onze gasten uit Oostzaan. Hedenmiddag stond de 

wedstrijd o.l.v. De Heer H. Sieraad en Grensrechter (invaller) K.Koning waarvoor dank van deze Heren. Vandaag 

hadden wij Vabian weer in onze gelederen en die had er aardig veel zin in vandaag ,eigenlijk niemand 

uitgezonderd het hele elftal had er zin in zo ook onze invaller doelman Andre daar Arno een slijmbeurs ontsteking 

in zijn knie heeft en ook dient nog even vermeld te worden dat onze Fred hedenmiddag wonderbaarlijk vroeg 

aanwezig was en supporter Peter vrijaf had gekregen van zijn zoon dus nu de hele wedstrijd kon bewonderen 

waarvoor hulde. Dit waren de randzaken nu nog maar iets over de wedstrijd het eerste doelpunt viel al vrij vlot 

een paas vanaf het middenveld op Vabian en die liet de 1-0 aantekenen.DE  2-0 kwam van de voet van Antonio 

na goed voorbereidend werk van Vabian op links kapte zijn man uit en legde de bal af op Antonio en deze kon 

simpel scoren. Even later weer Vabian op links een schot op doel gekeerd door de keeper voor de voeten van 

Michael(O) maar deze stapte helaas op de bal .De 3-0 werd gemaakt door Michael(J).Vlak voor rust werd het ook 

nog 4-0 door Antonio deze omzeilde de buitenspelval heel OFC bleef staan zo ook de vlag van de grensrechter 

omlaag bleef dus kon hij zo door lopen en scoren. He te enigste wapenfeit van OFC zijde was dat Andre twee 

10 en 11mei 2018 
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vangballen te verwerken kreeg en verder kon toekijken hoe de eerste helft verliep. Na rust weer een paar 

technische hoogstandjes van Vabian maar diens schot kwam op de vuisten van de keeper en de terug 

springende bal voor de voeten van Michael(J) en dat was nummer vijf 5-0.Hierna een kans voor Michael(O) maar 

diens schot zeilde net over. Even later passeerde Peter zijn man gaf voor op Michael(O) en eindelijk had hij ook 

zijn doelpunt(je) en had was P v/d Ward ontgaan wat de stand was ,want na het doelpunt vroeg hij aan Trouwe 

Supporter wat de stand was.Maar nog was onze honger niet gestild want EL.C lette goed op ,hij had kennelijk de 

beelden van AZ-PSV gezien van keeper Bizot want ook de keeper van OFC wou technisch doen EL.C ontfutselde 

hem de bal lag hem af op Hakan en deze scoorde beheerst 7-0 en dat werd ook de eindstand want meteen floot 

de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.  

O,ja Remco voordat je eerst uitgebreid met je Familie gaat praten kom dan eerst even naar Trouwe Supporter 

B.V.D alvast daarvoor.  

Jongens Bedankt voor een fijne voetbalmiddag. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

RCZ 4 - IVV 4 
 
Het is zondag 22 april 2018 des Heeren jaren. Geen wekker nodig vandaag. Het aanvang tijdstip van deze 
wedstrijd is niet op het gebruikelijke tiende uur van de dag maar op het elfde uur. Tja en de biologische wekker 
zorgt ervoor dat rond het negende uur van de dag de ogen opengaan en het zonnetje zichtbar wordt door de 
gordijnen. De ochtend begint, na het dagelijks ritueel van wassen en tandenpoetsen met een kop koffie in de 
zonnige achtertuin.  Langzaam maar zeker wordt het tijd om het stalen ros te beklimmen om op weg te gaan door 
het altijd pittoreske Zaandam naar het Jagersveld om de Gladiatoren van RCZ 4 hun wedstrijd tegen IVV 4 te 
aanschouwen. Zogezegd, zo gedaan. Bij het B-veld aangekomen bleek de wedstrijd al enkele minuten aan de 
gang te zijn en RCZ 4 keek reeds tegen een 0-1 achterstand aan. De jonge honden van IVV 4 ( de oudste speler 
is 21) vlogen erin en er tegen aan. De verder goed leidende leidsman dhr. K. Konings trad hier echter 
onvoldoende tegen op waardoor er af en toe wel wat irritatie ontstond tussen spelers van beide ploegen. Maar 
goed, al met al was het een sportieve wedstrijd. Na wat kansen over en weer die door beide keepers telkenmale 
onschadelijk werden gemaakt was het Kalebas die het op zijn heupen kreeg. Na een flinke sprint, wat 
tegenstanders gedold te hebben haalde hij verwoestend uit. Daar waar de keeper van IVV een voorzet 
verwachte  knalde Kalebas de bal hard in de korte hoek en op het denkbeeldige elektronische scorebord kwam 
de welverdiende 1-1 te staan. Lang konden de Racers hier niet van genieten want binnen vijf minuten wist IVV de 
stand naar 1-2 te tillen en ondanks het grotere veldoverwicht wisten de Racers niet te scoren en ook IVV kon het 
net niet meer vinden. Hierdoor werd de ruststand dan ook met de 1-2 stand bereikt. Na een donderspeech van 
coach Ruud, hij moest het vandaag alleen doen omdat coach John een bezoekje aan de Rotterdamse kuip moest 
brengen ivm de bekerfinale, tevens een kleine omzetting, omdat Patrick al in de eerste helft met een lichte 
hamstring klacht  gewisseld moest worden voor Lennart werd Michel de V. naar de laatste linie gedirigeerd om 
samen met Niels het slot op de deur te zijn. De tweede helft begon goed voor de Racers. Na goed doorgaan van 
Rob werd hij in het strafschopgebied aangetikt en kon de scheidsrechter niets anders doen dan naar de stip te 
wijzen. De gouden regel in het voetbal is dat degene die de strafschop verdiend niet zelf achter de bal gaat staan. 
Maar blijkbaar vonden meerdere spelers dat dat ook voor hun gold en het was uiteindelijk Lennart die wel zijn 
verantwoordelijkheid pakt en plaats neemt achter de bal. De keeper van IVV dook nog wel naar de bal maar op 
het schot van Lennart die de bal hoog in het doel joeg was hij kansloos. De stand was weer gelijk, 2-2. Hierna 
hielden de Racers de controle over de wedstrijd wat resulteerde in opnieuw een doelpunt van Kalebas. Hij ging 
de sprint aan op een diepe bal en met zijn inzet wist hij de verdediger van IVV te slim af te zijn en kon hij alleen 
op de keeper af gaan en met een mooie stift maakte hij de 3-2 voor de Racers. In de strijd om het kampioenschap 
zouden de Racers met deze stand een mooie stap voorwaarts maken. IVV, één van de mededingers naar dit 
kampioenschap wilde hier uiteraard niet aan meewerken en gingen op zoek naar de gelijkmaker, uiteraard gingen 
de Racers op zoek naar een grotere voorsprong. Door een misverstand in de verdediging kon de spits van IVV 
toch de gelijkmaker produceren. Opnieuw gingen de Racers op zoek naar de overwinningstreffer met als resultaat 
wel wat kansjes maar het lukte toch niet om deze te maken en na een spannende slotfase floot dhr. K. Konings 
voor het einde. Gezien het spelbeeld en de kansen over en weer was deze uitslag  wel een terechte afspiegeling 
van de wedstrijd. Al had ik natuurlijk liever gezien dat we alle drie de punten op het Jagersveld hadden gehouden. 
  
Wist u dat de gemiddelde leeftijd van de Racers ongeveer 2.5  keer zo hoog was als deze van IVV. 
Wist u dat Lennart de titel 'Player of the match' kreeg opgespeld. 
Wist u dat eigenlijk het hele team deze titel had verdiend. 
Wist u dat als coach Ruud iets wilt gaan zeggen dat hij eerst zijn vinger moet opsteken 
Wist u dat coach Ruud ook een uitstekende vlagger is 
Wist u dat Rodney ballen en waterdrager is 
Wist u dat Jim zijn taak als barman uiterst serieus nam 
Wist u dat we Lennart het hele seizoen nog niet zo hard hebben zien lopen en werken als vandaag 
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Wist u dat Rob ook kan mee verdedigen 
Wist u dat Wim, Svezdan en Bratislav de meeste kilometers hebben afgelegd deze wedstrijd 
Wist u dat Mischa ook nog even meedeed 
Wist u dat aankomende zondag de Gladiatoren van RCZ 4 aanstaande zondag een vrije ronde hebben 
Wist u dat zondag 6 mei het cruciale duel uit tegen AGB op het programma staat. 
  
Graag tot dan. 
  
De Knoet 
RCZ ZO – Wherevogels ZO 

Hedenmiddag ontvingen wij Wherevogels uit Purmerend waar de heenwedstrijd zo knap wisten te winnen met het 
fraaie doelpunt van Kees. Helaas konden wij vanmiddag weer geen potten breken voorin op enkele kansjes na 
waarbij twee keer het aluminium wisten te raken voor rust Miquel ,waarbij misschien koppen beter had geweest 
,voor rust hadden wij op zijn minst een pingel moeten hebben maar de zwak leidende scheidsrechter deed net 
alsof zijn neus bloedde en liet gewoon door voetballen. Na rust twee oplevingen aan onze zijde de eerste keer 
Mousa die net naast kopte en Milan met een daverende knal ook het aluminium raakte waar het een beter lot had 
verdiend even later floot de scheidsrechter voor het eindsignaal het enigste positieve van de scheidsrechter 
hedenmiddag was om twee keer een drinkpauze in te lassen. 
 
Jongens bedankt  
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 

Assendelft JO11-1 – RCZ JO11-1 

Afgelopen zaterdag werd de JO11-1 om 9 uur verwacht in Assendelft. Het was weer eens ouderwets vroeg, maar 

gelukkig was het deze keer niet ver, dat scheelde weer in de reistijd. Er werd gespeeld op een echt grasveld, wat 

zo langzamerhand tamelijk bijzonder is. Een grasveld compleet met kuilen, molshopen en hoog gras, dus er zou 

gewerkt moeten worden deze ochtend. De zon scheen net als vorige week al weer, de JO11-1-fanside was 

helemaal klaar voor een geweldige pot voetbal. 

Vanaf de aftrap gaan de Racers lekker in de aanval. Sem, Ryan en Kick zetten meteen met z’n drieën een 

gevaarlijke aanval op, die de Assendelvers dwingen tot het weggeven van een hoekschop. Max trapt de bal op 

maat de 16 in, waar Fons op doel kopt. Maar de bal wordt op het laatste nippertje bij de paal door de verdediging 

van Assendelft weggewerkt. 

Ook Assendelft werkt er hard aan om de score te openen, maar Kick verdedigd sterk en maakt de counter 

onschadelijk. Weer komt Assendelft voor het doel van Tobias, even is er een benauwd moment, maar het loopt 

goed af en nu is de counter voor RCZ. Max stoomt op, ziet de keeper ver voor z’n doel staan en maakt daar met 

een bekeken schot op doel gebruik van. Jammer genoeg net voorlangs. 

Dan wéér een mooie aanval van RCZ, die begint met een pass van Ryan op Kick. Kick heeft een rush langs de 

zijlijn en geeft een goede voorzet op Max. De Assendelftse keeper reageert echter alert op de kopbal van Max en 

houdt z’n doel leeg. Even later weer een counter van RCZ, deze keer heeft Joris een rush langs de zijlijn, maar 

ook zijn schot treft nèt geen doel.  

Dan valt eindelijk na al die kansen het doelpunt voor RCZ. Joris neemt een vrije trap en zorgt dat de bal panklaar 

bij Max belandt, die daar wel raad mee weet en de 0-1 scoort. Hèhè, eindelijk ligt de bal in het net, na al die 

kansen, dat voetbalt een stuk lekkerder. 

Natuurlijk gaat Assendelft achter de gelijkmaker aan. Sem dwingt een Assendelftse aanvaller goed naar de zijlijn 

en als die speler even staat te twijfelen wat hij met de bal moet gaan doen, laat Sem even zien dat het met z’n 

heupen wel goed zit en staat doodleuk tegenover de aanvaller te shuffelen, om vervolgens de bal vakkundig te 

veroveren en een aanval op te zetten. 

Ook Fons is deze ochtend van de kunststukjes. Hij laat een hele serie schijn-, kap-, en draaibewegingen zien 

terwijl hij zich tussen verdedigers door richting doel werkt. Zo fijn dat de spelers van RCZ rekening houden met 

hun trouwe fans en er altijd wel voor zorgen dat de amusementswaarde van hun wedstrijden op niveau is. 

Na de rust wordt er door de Racers hard gewerkt om de voorsprong te vergroten. Max legt de bal uit een 

hoekschop afgemeten op Fons z’n hoofd, maar de bal gaat net over. Kort daarop is Assendelft weer gevaarlijk. 

Tobias weet een hard Assendelfts schot te blokken, maar de bal komt weer voor de voeten van een andere 

aanvaller terecht. Diens schot belandt op de paal! De oooeeehhh’s en de aaaaaahhhh’s zijn langs de zijlijn niet 

van de lucht.  
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Er volgt een periode waarin Assendelft de overhand heeft. Tobias heeft de bal nog net op tijd voor de lijn na een 

hoekschop. En bij een vrije trap weet Boyd goed te blokken. De verdedigingslinie Sem, Boyd, Kick liep lekker 

deze ochtend. Sem en Boyd zijn niet de grootste spelers van het team (to put it mildly), maar staan hun mannetje 

en hebben diverse spitsen al tot wanhoop gedreven. En ook Kick weet met zijn snelheid menige tegenstander te 

verrassen. 

Diezelfde Kick heeft ook een goede trap in huis. Een vrije trap in de buurt van de middenlijn, gaat prachtig 

draaiend richting het Assendelftse doel, maar gaat helaas net naast. Even later volgt een aanval van Joris en Max 

en even lijkt het prijsschieten voor RCZ, maar de keeper en verdedigers van Assendelft houden stand.  

Af en toe lijkt het er bij diverse aanvallen van RCZ op of de mannen niet van afstand op doel “durven” te schieten. 

Langs de zijlijn lijkt het of de kans groter is om zelf uit te halen naar doel dan af te spelen, maar wellicht is het op 

het veld toch anders. Nu wordt er soms te lang gewacht op een medespeler om op af te spelen, terwijl een eigen 

schietkans misschien meer kans maakt. Maar ja, dit alles onder het mom: “de beste stuurlui staan aan wal.” 

En dan valt toch na al die kansen voor RCZ de gevreesde gelijkmaker. Wat een domper… Tobias redt in eerste 

instantie knap, maar de bal kaatst weg en prompt voor de voeten van een Assendelver, 1-1. De Racers krijgen 

een knauw en moeten echt weer even opgepept worden. Assendelft maakt tot twee keer toe gebruik van de dip 

bij de Racers met twee grote kansen, maar gescoord wordt er niet. 

In de laatste minuten van de wedstrijd gaat een hard schot van Joris net naast. Alweer. En dan hebben we 

meteen het thema van deze wedstrijd te pakken: RCZ heeft enorm veel kansen gehad, maar weet ze niet af te 

maken. Verdedigend zit het wel goed in elkaar met het team. Dus de simpele boodschap aan de mannen luidt: 

gewoon doelpunten maken! Het klinkt zo makkelijk… 

Niettemin was het weer aangenaam vertoeven in het ochtendzonnetje. De mannen legden een puike pot op de 

grasmat die jammer genoeg eindigde in een gelijkstand. Maar gestreden is er zeker en hoogstandjes waren er 

ook. 

Wellicht heeft u de naam Jesper gemist in het geheel. Jesper zat geblesseerd thuis. Met het mooie weer zijn alle 

trampolines weer tevoorschijn gekomen, met alle gevaren die die dingen met zich mee brengen. En jawel, Jesper 

had natuurlijk meteen een harde hernieuwde kennismaking met het springding. Het zou verboden moeten 

worden. 

Volgende week zaterdag een ingelaste uitwedstrijd tegen Volendam JO11-3. Het wordt wel weer eens tijd voor 

een winstpartij. Er zijn wat vakantiegangers, maar aangezien RCZ één grote talentenvijver is, moet dat geen al te 

groot probleem zijn. 

Uw razende reporter  

 

 

Er zijn geen trainingen vanaf maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei. 

Zaterdag 5 mei is er geen dwergentraining. 

Trainers kunnen in overleg met team/spelers gaan trainen, maar er is dan geen kleedkamer beschikbaar. 

Maandag 7 mei en dinsdag 8 mei is de kantine geopend en zijn er wel trainingen. 

Woensdag 9 mei is de kantine gesloten en zijn er geen trainingen ivm opbouwen van de “Night of the 

Racers” 

Donderdag 10 en vrijdag 11 mei is er “Night of the Racers” 

Donderdag 10 mei is de kantine gesloten en zijn er geen trainingen voor de junioren en senioren. 

Kijk naar het kantinerooster voor aangepaste openingstijden! 
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Donderdag 26 april 

17.30-19.15                      : Mireille 

19.15-21.00                      : Gré 

21.00-Einde                       : Esther 

Zaterdag 28 april 

08.00-13.00                      : Mary & Sanne 

08.15-10.30                      : Ouder JO8-3 + Ouder JO11-4 

10.30-13.00                      : Ouder JO8-1 + Ouder MO8-2 

12.00-Einde                       : Jan 

12.00-14.30                      : Ouder JO15-2 

Maandag 30 april: 

Kantine gesloten 

Dinsdag 1 mei: 

18.00-22.00                      : Ada 

Woensdag 2 mei: 

Kantine gesloten 

Donderdag 3 mei 

19.15-21.00                      : Gré 

21.00-Einde                       : Esther 

Zaterdag 5 mei 

11.00-13.00                      : vaste medewerker 

13.00-Einde                       : Mary & Sabrina 

Zondag  6 mei 

11.00-Einde                       : Jan 

 Maandag 7 mei: 

17.00-18.00                      : Martine van der Meulen 

18.00-19.00                      : Ida Delvers 

Dinsdag 8 mei: 

18.00-22.00                      : Ada 

Woensdag 9 mei 

Kantine gesloten ivm opbouw Night of the Racers 
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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 

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