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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 
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UITSLAGEN afgelopen week  

 

Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 
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We kunnen nog tot 20 mei stemmen 

via www.verenigingvanhetjaar.nl!  

Klik HIER om direct op RCZ te 

stemmen. Doe het meteen even!  

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

RCZ 35+ - Fortius 35+ 100% kansen 

Hedenmiddag ontvingen wij koploper Fortius op een zonovergoten Jagersveld complex daar het de enigste 

wedstrijd betrof was er niet veel publiek aanwezig die misschien elders bij de jagersplas wat verkoeling aan het 

zoeken waren. Om vijf over twee liet scheidsrechter de Heer M.Goebert aftrappen. We waren goed en wel bezig 

of Michael(O) ging er op rechts vandoor gaf meteen voor op Peter maar diens schot belande op de knie van de 

keeper weg kans. En zo kan ik wel doorgaan kwa kansen voor RCZ voor de rust maar er vielen geen doelpunten. 

Na rust hetzelfde spelbeeld maar geen doelpunten ,tot een kwartier voor tijd een cornerbal van Michael(O) op het 

hoofd van Remco via een kluts kwam de bal voor de voeten van Peter terecht deze vuurde op de goal de keeper 

pareerde de bal voor de voeten van El.C en de bal vloog in de touwen ,hierna sijpelde de wedstrijd naar het einde 

want Fortius kon echt geen vuist maken tegen onze stabiele verdediging dus hadden we drie kostbare punten in 

onze tas. 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 😊 

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

Zaterdag 12 mei 

08.00-13.00  : Mary & Sanne 

08.15-10.30  ; Ouder JO10-1 + Ouder JO14-1 

10.30-13.00  : Ouder MO11-1 + Ouder JO9-1 +  Ouder JO9-2 

13.00-Einde  : Gré 

13.30-16.00  : Ouder JO15-2 

16.00-18.30  : speler RCZ Zaterdag 2 + Speler RCZ 35+2 

Zondag  13 mei 

09.30-14.00  : Jan & Sabrina 

Maandag 14 mei: 

17.00-18.00  : Martine van der Meulen 

18.00-19.00  : Ida Delvers 

Dinsdag 15 mei: 

18.00-22.00  : Ada 

Woensdag 16 mei: 

16.30-19.00  : Gré 
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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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