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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
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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 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rcz.nu
http://www.rcz.nu/
mailto:voorzitter@rcz.nu
mailto:penningmeester@rcz.nu
mailto:secretaris@rcz.nu
mailto:jeugdvoorzitter@rcz.nu
mailto:stichting-sportpark@rcz.nu
mailto:wedstrijdsecretaris@rcz.nu
mailto:ledenadministratie@rcz.nu
mailto:toernooi-coordinator@rcz.nu
mailto:coordinatorzaterdag@rcz.nu
mailto:Jeugdvoorzitter@rcz.nu
mailto:d-coordinator@rcz.nu
mailto:mirjamreimers@gmail.com
mailto:jeugdcoordinator@rcz.nu
mailto:Coordinator-meisjes@rcz.nu
mailto:stage-coordinator@rcz.nu
mailto:jeugdevenementen@rcz.nu
mailto:voorzitter@rcz.nu
mailto:Clubvan100@rcz.nu
mailto:redactie@rcz.nu
mailto:info@rcz.nu
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UITSLAGEN afgelopen week  
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Programma aankomende week- UIT en THUIS 

 

 

  

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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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 

Tussenstand 

 

 

 

 

 

 

(ingezonden bericht) 

Beste RCZ leden stem op ons ,we staan nu op de zesde plek van Noord-Holland dat 

moet toch omhoog kunnen ,STEM OP ONS . 

Trouwe Supporter 

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
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/#did7615
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/#did7615
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Beste Leden van RCZ!!! 

Op de achtergrond zijn wij bezig om ons jeugdtoernooi op te organiseren. 

De inschrijvingen gingen voorspoedig en wij mogen in het weekend van 9 en 10 juni een 

geweldig aantal van 118 teams ontvangen op ons toernooi!. Naast RCZ zijn er nog 42 

verenigingen die teams hebben ingeschreven en hiervan zijn er maar 6 stuks uit de 

Zaanstreek. Betekend dat er veelal door onze jeugdleden tegen onbekende verenigingen 

gespeeld gaat worden en dat maakt het wel leuk. 

De sponsoring is zo goed als geregeld, speelschema’s staan gereed en het enthousiaste team 

van 40 vrijwilligers voor de kantine dat weekend is ook samengesteld!. 

Onze uitdaging nu nog is het regelen van scheidsrechters. Op zaterdagochtend spelen de 

jongste jeugdleden van 7 jaar t/m 10 jaar, en in de middag de 11 jarigen van onze club.                                   

Hier willen wij graag jeugdleden vanaf 14 jaar vragen om ons hier te komen helpen. Het zijn 

kwart veldjes en halve velden en dat is goed te doen voor 14, 15 en 16 jarigen. Dus meld je 

aan en je zult worden beloond door één van de sponsors!!. Leiders willen jullie de spelers 

motiveren om ons te komen helpen. 

Voor de andere wedstrijden hebben wij volwassenen nodig die ons helpen met fluiten. 

Daarnaast zijn er genoeg andere klussen te doen waar wij graag vrijwilligers voor inzetten. 

Het organiseren geeft ons veel energie, wij gaan er een top weekend van maken en zorgen er 

voor dat onze RCZ jeugdtoernooi gaat slagen zodat iedereen met een glimlach ons terrein 

verlaat. 

Met vriendelijke groet, 

Arnaud Neelen 
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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 JO8-1   -   Sporting Krommenie JO8-2  5  -   3 

 

Woensdagavond 25 april, zonnig, 14 graden, heerlijk voetbalweer!  

Alim en Michael zijn afwezig en Milan valt vanavond bij ons in.  

 

Er staat wel een hoop wind wat het voor deze leeftijd niet makkelijker maakt. Tactisch besluiten we daarom eerst 

tegen wind te gaan spelen en dat blijkt inderdaad niet mee te vallen.  Krommenie heeft een goed team en onze 

mannen staan vanaf de eerste minuut zwaar onder druk.  

 

Milan die als keeper begonnen is doet het écht geweldig en Güven speelt een wereldpartij achterin. Er zijn wel 

aanvallen van onze jongens maar een doelpunt blijft uit. Gelukkig weet ook Sporting ondanks vele kansen niet tot 

scoren te komen dus bij de eerste time out staat het nog steeds 0-0. We doen een wissel en ik druk de jongens 

op het hart te proberen tegendoelpunten te voorkomen. We hebben een paar spelers met een sterk schot en de 

wetenschap dat we straks voor de wind gaan spelen sterkt mij in de gedachte dat het wel goed zal komen. De 2e 

10 minuten zijn we dominanter dan verwacht en het team gaat beter spelen.  

10 en 11mei 2018 
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Thijs wordt aangespeeld met een mooie diepe bal en maakt van afstand een sublieme goal, hard en hoog over de 

keeper, 1-0!!!!!! Yesssss, een goal voor rust, altijd lekker!  

 

In de rust tijd voor limonade en met de trainerscursus in het achterhoofd vraag ik de mannen wat er in hun ogen 

goed en minder goed gaat. Zo komen we samen tot een nieuw strijdplan voor de 2e helft. Milan levert de 

keeperhandschoenen in bij Güven en met deze nieuwe opstelling vangen we de 2e helft aan. Probeer maar te 

schieten geef ik de jongens nog mee, vlak voor we het veld op gaan.  

 

Kort na elkaar scoren Maurits en Milan een doelpunt en daarmee is de stand bij de time out een geruststellende 

3-0.  Met wat bemoedigende woorden stuur ik de jongens het veld in voor de laatste 10 minuten en de strijd barst 

nu echt los. Sporting overheerst in deze fase en Güven, die een hele goede wedstrijd staat te keepen kan toch 

niet voorkomen dat Sporting de 3-1 en kort daarna 3-2 scoort. De spanning is weer helemaal terug in de wedstrijd 

en we zullen alle zeilen bij moeten zetten om de voorsprong te behouden. Milan weet helaas niet te scoren na 

een indrukwekkende solo en gelukkig weet onze verdediging op zijn beurt een 3e doelpunt van Sporting te 

voorkomen. Milan krijgt een 2e kans en dit maal is het raak, 4-2, we hebben weer wat lucht en de stress langs de 

kant neemt af.  

 

Sporting blijft echter een niet te onderschatten team en na wat dromerig gedrag bij ons achterin weten zij het doel 

te vinden en scoren een mooie 4-3. Het zal toch niet....schiet door mijn gedachten, het zal toch niet....Thijs gaat 

eruit en Livio gaat rechtsback spelen.  

 

Wat dan volgt is een aanval uit het boekje, prachtig samenspel tussen Milan en Adam en laatstgenoemde weet 

na een mooie voorzet van Milan de eindstand op 5-3 te brengen. Pffffffff daar zijn we heel goed mee 

weggekomen is mijn eerste gedachte na de wedstrijd.  

 

Erg knap dat we deze wedstrijd naar ons toe hebben weten te trekken. Het was zeker niet onze sterkste partij 

maar als je desondanks weet te winnen dan kan ik daar alleen maar een groot compliment voor geven. Leuk dat 

er zo veel mensen stonden te kijken, allemaal dank daarvoor.  

 

Op naar zaterdag tegen KFC.  

 

Michiel Honig 

RCZ JO8-1 

 

SDOB Zo- RCZ Zo 

Hedenmiddag togen wij richting Broek in waterland om daar SDOB te bestrijden na enkele kansjes van onze zijde 

voor rust en ook grote kansen voor SDOB maar onze achterhoede met Marthijn e n Merijn als uitblinkers en 

natuurlijk onze mee opkomende backs Marco en Oda konden wij voor rust verder geen potten breken. Ook na rust 

hetzelfde spelbeeld al werd de wedstrijd iets grimmiger maar de goed leidende scheidsrechter wist alles goed op 

te lossen en gescoord werd er ook niet zodat we al 360 minuten niet het net weten te vinden.  

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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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 

Donderdag 10 mei:  Kantine gesloten ivm Night of the racers  

                                    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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Wij hebben vrijwilligers nodig voor ons grandioze jeugdtoernooi!!! 

Waarom???? 

     118 teams!!!!!  ingeschreven en verwerkt in toernooischema 

 1.250 jeugdspelers 

 3.000 toeschouwers 

 1.200 flesjes water inpakken in even zoveel koekjes op vrijdagmiddag 

    118 teams welkom heten op ons toernooi  

     55 slingers en vlaggen / banners ophangen in kantine op vrijdagmiddag 

     17 kleedkamers schoonmaken na ieder dagdeel 

   250 ballonnen blazen op vrijdagmiddag 

 1001 andere zaken 

 

Wie hebben wij nodig?!!!! 

 18 veld coördinatoren (4 personen per dagdeel) (Zaterdag ochtend 2 

extra) 

 35 scheidsrechters op zaterdagochtend (minimaal)  

Zaterdag de jongste leden tot 11 jaar. Jeugdleden 13  t/m 17jr. 

kunnen fluiten meld je aan!!  

 20 scheidsrechters op zaterdagmiddag (minimaal) 

  10 scheidsrechters op zondagochtend (minimaal) 

 10 scheidsrechters op zondagmiddag (minimaal) 

 EHBO’ers voor zaterdag en zondag 

 8 penaltyspel coördinatoren ( 2 personen per dagdeel) 

 8 personen voorbereidingen vrijdagmiddag 

 8 personen voor schoonmaak kleedkamers 

 8 gastheren/vrouwen voor ontvangst ( 2 personen per dagdeel) 

 1.001 personen die gewoon tijdens toernooi hand en spandiensten verlenen. 

 1.250 enthousiaste jeugdvoetballers 

Aanmelden via arnaudneelen@gmail.com / rcztoernooi@rcz.nu 

Groet, Arnaud Neelen, Remco Smit, Denice Arendse en Peter Nauta 

 

mailto:arnaudneelen@gmail.com
mailto:rcztoernooi@rcz.nu
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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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