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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  

 

 



 

4 

 

Programma aankomende week THUIS 

 

 

  

  

     

 
 

Zie elders in deze racer! 
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Programma aankomende week UIT 
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Jongens wat is het spannend!! 

We hebben een enorme inhaalslag 

gemaakt maar… er kan nog tot 20 mei 

gestemd worden! Dat betekent dus dat 

de concurrentie nu zeker wakker zal 

worden en massaal gaat stemmen! Laat de kleine voorsprong niet verloren gaan!  

Juist NU stemmen via www.verenigingvanhetjaar.nl!  

Klik HIER om direct op RCZ te stemmen. Doe het meteen even en vraag ook alle leden van de familie, straat, 

werkvloer om hetzelfde te doen! 

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

Tussenstand (er worden tot de uitslag geen tussenstanden meer gepubliceerd! 

 

 

Op 9 en 10 juni is er alweer het 3e bij onze eigen mooie club. 

Maar… we zoeken nog  Laat zien dat wij als geen andere en als terecht 

potentiële ‘vereniging van het jaar’, kunnen terugvallen op een enorm leger vrijwilligers! 

 

Kom je toch kijken naar je kind? 

Help ons dan de velden uit te zetten, limonade in te schenken of een wedstrijdje te fluiten! 

: 

arnaudneelen@gmail.com / rcztoernooi@rcz.nu 

 

http://votecompany.e-ngine.nl/mail/link.php?i=1120&k=106&m=160&a=5ad9dffaae7bb2.96280820
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/?elected@vote=424830
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/?elected@vote=424830
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/?elected@vote=424830
mailto:arnaudneelen@gmail.com
mailto:rcztoernooi@rcz.nu
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Dinsdag 15 mei: 

18.00-22.00  : Ada 

Woensdag 16 mei: 

16.30-19.00  : Gré 

Donderdag 17 mei 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Esther 

Zaterdag 19 mei 

08.00-13.00  :Gré 

08.15-10.30  : Ouder JO8-3  

09.30-12.00  : Ouder JO13-2 

10.30-13.00  : Ouder JO8-1 + Ouder JO 8-2 + Ouder MO11-1 

13.00-Einde  : Mary & Sabrina & Michele 

13.30-16.00  : Ouder JO15-1 

16.00-18.30  : Speler RCZ 2 

Zondag  20 mei 

09.00-Einde  : Gré  

10.00-14.00  : Rita 

12.00-14.30  : Speler RCZ 4 

13.00-15.30  : speler RCZ 2 

Maandag 7 mei: 

KANTINE DICHT IVM 2e PINKSTERDAG 

Dinsdag 22 mei: 

18.00-22.00  : Ada 

Woensdag 23 mei 

16.30-19.00  : Ada & Mireille 
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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? 

JOU! 

 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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WSV Zo- RCZ Zo 

Daar de Brunch een beetje uitliep kwam ik 20 minuten later aan op het sportpark in Wormer, terwijl ik mijn rollator 

uit de auto haalde hoorde de aanwezige RCZ supporters juichen en zag ik op het grote scorebord de 1-1 

verschijnen in de 23e  minuut dus dacht ik meteen hèhè na 383 minuten voetbal konden we eindelijk weer eens 

juichen. Maar toch voor rust wist WSV nogmaals te scoren 2-1, maar nog voor rust wist Kees met een vrije trap 

de gelijkmaker te maken met een prachtig schot in de kruising  helaas geen herhaling van studio sport dit werd 

ook de ruststand. Na rust valt viel meer over te schrijven dan dat we toch een derde goal moesten toestaan zo 

houden we drie keer de nul achterin ,zo krijg je er drie om je oren helaas. Hopelijk volgende week revanche tegen 

SVA vanwege de enorme schwalbe in thuiswedstrijd.  

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

Zaterdag 12 mei 2018 Fortuna JO8-3  - RCZ JO8-1 

Met Alim nog op vakantie en Güven vanwege een gebroken arm in de lappenmand zouden we geen 
wisselspelers hebben. Helaas kwam er 's ochtends ook nog een afbericht van Sabir. Oh nee, dan hebben we dus 
maar 5 spelers..... Vroeg in de ochtend nog geprobeerd iets te regelen bij de andere teams maar krijg dat maar 
eens voor elkaar als je om 08.15 uur al aanwezig moet zijn bij Fortuna.  
 
Gelukkig stelde hun coach voor dan maar 5 tegen 5 te gaan spelen. Wij zonder wisselspelers, zij met 2. Tijdens 
het inspelen viel op dat de mannen van Fortuna groter waren dan de meeste van onze spelers en lekker konden 
voetballen. Spannend, hoe zou dit gaan?  
 
Onze jongens hadden er veel zin in en met elkaar namen we de opstelling door. Michael op doel, Livio en Adam 
voorin en Maurits en Thijs achterin.  
 
De aftrap werd genomen.  Met meer ruimte op het veld ontstond er een mooi voetbal spel. Ondanks de zware 
afgelopen week met een bekerwedstrijd op woensdag en de night of de racers donderdag en vrijdag was er geen 
spoor vermoeidheid te bekennen bij de mannen van RCZ. Scherp vanaf de eerste minuut vlogen ze erin en 
Fortuna had grote moeite het tempo bij te benen. Livio opende de score en de 1-0 voorsprong werd al snel 
opgevolgd door een 2e goal van Adam. Vervolgens wist Thijs met een hard schot tot scoren te komen en zo 
stonden we al snel op 3-0 voorsprong.  
 
Fortuna kreeg heel weinig kansen en wat er aan kansen kwam werd door onze sterke keepende Michael 
weggewerkt. Onze jongens speelden in mijn ogen hun beste wedstrijd van het seizoen. Er werd ongelooflijk goed 
samengewerkt en Thijs kon na een fraaie voorzet van Adam zijn 2e doelpunt scoren. Daarna was het de beurt 
aan Maurits die, na wederom een prachtige voorzet van Adam, het doel wist te vinden. Met maar liefst 5-0 
voorsprong gingen we de rust in.  
 
Het gevaar zat hem in de conditie. Fortuna was fris want zij hadden immers 2 wisselspelers, onze jongens 
moesten 'vol aan de bak'. We bespraken de tactiek en namen ons voor de bal het werk te laten doen. Probeer het 
samen te doen, houd je positie en wees zuinig met je energie.  
 
Met Maurits en Thijs voorin gingen we van start en wederom wist Thijs tot scoren te komen en kort daarna 
scoorde Livio zijn 2e (mooie!) doelpunt. 7-0 voorsprong, dit kon niet meer mis gaan hoewel de sporen van 
vermoeidheid nu wel zichtbaar werden. Livio speelde heel solide achterin en Adam bleef aanvallen en rende 
constant het hele veld over om maar te proberen tot scoren te komen. Helaas lukte het hem telkens net niet en 
mede door vermoeidheid bij RCZ scoorde Fortuna het 1e tegendoelpunt.  
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Hierdoor kregen onze jongens weer een opleving en werd er nogmaals aangezet. Met fraai samenspel wisten we 
Fortuna écht weg te spelen en kon Thijs zijn 4e en de 8e van de wedstrijd binnenschieten. Dat Fortuna een 2e 
tegendoelpunt maakte kon ons plezier niet meer bederven. De eindstand was 8-2 en met name de wijze waarop 
we gespeeld hebben maakte dat ik supertrots ben op onze mannen! De vermoeidheid was duidelijk van de 
gezichten af te lezen maar ook de penalty reeks werd nog winnend afgesloten. Thijs, die jarig was, trakteerde zijn 
teamgenoten waarna we allemaal met een heel voldaan gevoel richting Zaandam gingen. Alle ouders bedankt 
voor de positieve aanmoedigingen ;-) en Fortuna bedankt voor de sportiviteit en jullie medewerking bij ons tekort 
aan spelers. Tot volgende week!  
 
 
Michiel Honig 

 

RCZ Pupillen van de week! 

Wat was het een spannende dag voor Aulon en Sebastian.  

Eerst mochten ze in de vergaderkamer de tactische uitleg van de trainer voor het wedstrijd 

bijwonen.  

Heren 1 waren heel vriendelijk en hebben heel veel met de jongens gesproken.  

Na de vergadering kregen de jongens allebei een hele mooie bal met handtekeningen en 

een RCZ shirt met de tekst "Pupil van de Week".  

Sebastian en Aulon mochten ook meedoen aan de opwarming voor de wedstrijd. Daarna nog 

even kort de kleedkamer in. 

Het hoogtepunt was wel de aftrap. De jongens mochten de aftrap doen en vooraf hadden de 

jongens met een kop-munt flip bepaald wie mocht scoren.  

Deze keer was het Sebastian, maar het doelpunt kwam wel tot stand door een mooie voorzet 

van Aulon.  

 

Hartstikke bedankt Heren 1 voor een onvergetelijk middag.  

 

Liefs Aulon & Sebastian.   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Let op! De Racer wordt iedere maandag naar Zaansprint gestuurd en iedere dinsdag digitaal verspreid. 

Deadline is Maandag 12:00. Alles wat ná dit tijdstip binnenkomt wordt automatisch naar de volgende 

Racer doorgeschoven! Je stukje gaat in dat geval dus (uiteraard!) niet verloren! 
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Na een gedegen voorbereiding in de afgelopen maanden is het weer gelukt om met een groep 

enthousiaste vrijwilligers het jaarlijks 100% fun en The Night of the Racers te organiseren bij 

R.C.Z. 

Donderdag 10 mei 2018. 

Om 8.30 uur waren de vrijwilligers in touw om alles klaar te zetten voor de jongste jeugd van 

R.C.Z. namelijk de Dwergen en de Mini Racers. Gelukkig zat het weer mee en was het 

gestopt met de motregen. 

Om ongeveer 10.15 uur konden zij zich melden en werden de groepjes ingedeeld. Na een 

woordje van Jeroen de Jeugdvoorzitter kon de spelletjesochtend beginnen. De volgende 

spelletjes stonden op het A-veld klaar: Gatenschieten, ballonnenclowns, Wereldbal, 

Midgetgolf, Kruiptunnel en voetbalboarding. Na 3 spelletjes was er een pauze en kon er iets 

gedronken worden met een zakje chips erbij. Daarna weer aan de slag met de andere 3 

spelletjes. 

Na dat iedereen klaar was is het tijd voor poffertjes met wat limonade erbij de poffertjes 

gingen er goed in. nadat alles opgegeten was nam jeugdvoorzitter het woord en kon iedereen 

bij hem een medaille, een tasje en een ijsje halen en ging iedereen blij naar huis toe. 

Om 13.00 uur konden de andere jeugd van JO8 t/m JO13 aantreden ook zij  moesten zich 

eerst melden. Er hadden zich 90 racers opgegeven voor 2 dagen fun, voetbal, spelletjes en oh 

ja, zo laat mogelijk gaan slapen. Nog even afscheid nemen van de ouders, persoonlijke 

spullen droppen in de hal en daarna in de kantine voor het welkom woord en daar werd 

indeling van de groepjes bekend gemaakt. 

Een  groep begon met voetgolf de andere met voetbaltraining en de andere met de spellen van 

de zeskamp zoals:  

Voetbalboarding , Midgetgolf ,Voetvolley, Levend tafelvoetbal, Gatenschieten en dit jaar iets 

nieuws namelijk de Sweeper dit  is een spel wat je met z'n achten kan doen en zo te zien was 

dit erg geslaagd. 
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Nadat er 45 minuten voorbij waren kon er gewisseld worden van veld en tussen deze 

wisseling kon iedereen wat drinken en eten, het weer zat gelukkig mee. 

Ondertussen waren er voorbereidingen in de kantine gedaan voor het avond eten. Om 18.00 

uur kwam iedereen naar binnen om patat met een frikadel of kaassoufflé te gaan eten. Na het 

eten ging de vossenjacht van start de groepjes gingen om de 10 minuten weg van R.C.Z. om 

de vossen te zoeken. Bij Pizza Piazza in Kogerveld kreeg iedereen een punt pizza Margareta 

van eigenaar Rinaldo Klas. Terug gekomen bij R.C.Z. moest er nog wel even gekeken worden 

wat de oplossing was. En daarna gingen we traditioneel eerst een stokkie zoeken om een 

broodje of marshmallows te gaan bakken. Dit is altijd een geslaagde activiteit voor iedereen. 

Het was nu tijd om naar binnen te gaan voor de uitslag van de vossenjacht en daarna konden 

de kinderen opgehaald worden die thuis gingen slapen en die de volgende ochtend weer 

gebracht werden voor het ontbijt. Er kon nu begonnen worden met de R.C.Z. voetbalquiz die 

vertoond werd op het scherm . Ook kreeg iedereen nog een lekker warm hapje en kon 

iedereen zich nog even zelf vermaken op het complex voordat er '' geslapen"' ging worden. 

Vrijdag 11 mei 2018 

Om 6.30 uur rook het al heerlijk naar warme broodjes. De meeste kinderen waren al vroeg op 

en zaten in de kantine even bij te komen de meeste waren nog wel een beetje moe. Om 8.00 

uur kon er gestart worden met het ontbijt de heerlijke broodjes uit de oven liet iedereen goed 

smaken. Na het ontbijt was het tijd voor een voetbaltoernooi , tussendoor kon iedereen weer 

wat drinken en eten. 

En toen..........was het tijd voor het afscheidswoordje van Jeroen en kreeg iedereen een 

medaille en  tasje mee naar huis toe. 

Zo , nu heeft iedereen die er niet bij was een indruk van de Night of the Racers. De reacties 

van de deelnemers en ouders waren hartverwarmend. 

Als laatste wil ik iedereen bedanken die mee hebben geholpen met dit evenement zoals: 

organiseren van de vossenjacht, aanwezigheid trainers/leiders, fotograaf  en vele, vele andere  

handen die meegeholpen hebben , zonder jullie was het geen  feest geweest .  Dus iedereen 

enorm bedankt!!!                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                           

De foto’s die door verschillende fotografen  gemaakt zijn staan op de 

site en op facebook. 

          Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de loten verkoop van de Grote clubactie .                                                                                                                             

 

Namens de jeugdactiviteiten van R.C.Z. 

Gea van de Stadt 
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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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