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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  
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Zie elders in deze racer!  
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Programma aankomende week THUIS 

 

Programma aankomende week UIT 
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ALLE STEMMEN ZIJN GETELD! 

Nu is het afwachten! Was het genoeg? 

Komen we net tekort? 

25 mei is de uitslag te zien via www.verenigingvanhetjaar.nl!  

 

 

http://votecompany.e-ngine.nl/mail/link.php?i=1120&k=106&m=160&a=5ad9dffaae7bb2.96280820
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/?elected@vote=424830
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Dinsdag 22 mei: 

18.00-22.00  : Ada 

Woensdag 23 mei 

16.30-19.00  : Ada & Mireille 

Donderdag 24 mei 

17.30-19.15  : Mireille 

19.15-21.00  : Gré 

21.00-Einde  : Arnaud 

Zaterdag 26 mei 

08.00-13.00  :Mary & Sanne 

08.15-10.30  : Ouder JO11-2 + Ouder JO10-1 + Ouder JO10-2 

09.30-11.30  : Ouder JO9-2 

10.30-13.00  : Ouder JO9-1 + Ouder JO 13-3  

12.00-14.30  : Ouder MO13-1 

13.00-Einde  : Gré & Jan 

13.30-16.00  : Ouder JO15-1 

16.00-18.30  : Speler RCZ Veteranen 35+2 

Zondag  27 mei 

12.00-Einde  : Gré  

13.00-Einde  : Fiona & Sabrina 

14.45-17.30  : Ada 

 

 

 

 

 

 

Laatste wedstrijd van het seizoen! 

A.s. zondag speelt RCZ 1 de laatste wedstrijd van dit seizoen, om 14.00u  thuis tegen SDOB. 
Na de wedstrijd is er een buffet en een DJ in de kantine. 

Iedereen is welkom! 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

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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FORTIUS 4 - RCZ 4 (13-05-2018) 

Het is zondagmiddag als het om 13.00 uur tijd is om in de auto te stappen en door het altijd pittoreske Zaandam 
naar Amsterdam te gaan en wel het sportcomplex bij de Jaap Edenbaan waar de heenmatch tegen Fortius 4 
staat gepland. Vandaag tegen de onderste konden de kampioenskandidaten van RCZ 4 een mooie slag slaan. 
Maar zou dat wel lukken? In het verleden hebben de Gladiatoren van RCZ 4 wel meer belangrijke punten laten 
liggen tegen laagvliegers maar zoals een bekend oud Zaans spreekwoord luid - Resultaten uit het verleden geven 
geen garantie voor de toekomst - . Na een uitstekende warming up met veel stilstaand voetbal kon er tien 
minuten later dan gepland begonnen worden. De jeugdige tegenstander met 100% Zuid Amerikaanse roots 
vlogen vanaf minuut 1 er volop. Na de eerste aanvalsgolven wisten de Racers zich te herpakken en dat leidde al 
snel tot een grote kans voor Zvesdan maar hij wist deze helaas niet te verzilveren. Ondanks dat de Gladiatoren 
met niet hun sterkste opstelling konden spelen wisten ze toch de 0-1 te maken. Misha die als supersub was 
meegereisd en een basisplaats had wist met twee verdedigers in zijn rug toch de bal terug te leggen op Branislav 
die met een bekeken schuiver de keeper voor de eerste keer kansloos liet. Het duidelijk versterkte team van 
Fortius, ze spraken elkaar aan met rugnummers anders wisten ze niet wie het was begon sterk aan te dringen en 
doordat de Racers teveel ruimte lieten vallen kon Fortius twee keer de trekker overhalen en zo sta je dan 2-1 
achter. Nadat de Niels de coaches op zijn welbekende spraakmakende manier vertelde hoe het niet moest en wel 
kregen de coaches een heldere ingeving en door Branislav iets verder naar achter te laten spelen, compacter en 
ipv  elke keer de lange bal op de spitsen te spelen en meer van achteruit op te bouwen kregen de Gladiatoren 
weer de grip op de wedstrijd. Opnieuw een domper want Wim moest met een blessure er af en voor hem kwam 
Jim in het veld. Toch wisten de Racers opnieuw te scoren. Met een prachtige voorzet van Lennart werd Rob 
bereikt en met een knap schot in de verre hoek werd de gelijkmaker genoteerd op het denkbeeldige elektronische 
scorebord. Volgens anonieme bronnen was de voorzet van Lennart een mislukt schot op doel maar een kniesoor 
die daar op let. Het gaat tenslotte om het resultaat. Niet veel later een vrije trap versierd en genomen door 
Marcel, volgens eigen zeggen legde hij de bal panklaar op het hoofd van Branislav die zijn tweede en RCZ hun 
derde doelpunt en dus de 2-3 voorsprong op het denkbeeldige elektronische scorebord liet zetten. Volgens 
dezelfde anonieme bronnen was de vrije trap door Marcel genomen gewoon slecht getrapt. Maar nogmaals, een 
kniesoor die daar op let want het resultaat is wat telt. Vlak hierna nog een grote kans voor de Racers. Na goed 
doorgaan van Svezdan knalde hij buiten het bereik van de keeper op de paal en de terugspringende bal leek een 
prooi te worden voor Rob maar helaas kon hij onvoldoende kracht zetten om af te drukken en kon een speler van 
Fortius op de lijn redden en zo werd de ruststand van 2-3 bereikt.  Omdat de Racers het tweede deel van de 1e 
helft goed speelde werd er vol goede moed aan de tweede helft begonnen. Helaas voor ons had Fortius nog wat 
loslopende spelers kunnen strikken die het team beduidend sterker maakte en kwam RCZ onder zware druk te 
staan. De scheids die in de eerste helft een goede en eerlijke indruk had achtergelaten liet nu toch steeds meer 
zijn club gezicht zien  en begon hoe verder de tweede helft vorderde steeds meer dubieuze beslissingen te 
nemen. Zoals handsbal net doen of hij dat niet zag, corners geven terwijl Jule de Corte ( bekende Nederlandse 
liedjes schrijver die aan beide ogen blind was) had gezien dat het gewone achter-ballen waren. Maar ondanks de 
zware druk waar de Racers onder stonden wisten ze met man en macht en vlieg en kunstwerk stand te houden. 
Tot de laatste minuut in de reguliere speeltijd de ingekochte spits van Fortius alsnog een gaatje vond in de hechte 
verdediging van RCZ en zo de 3-3 wist te scoren. De scheids die blijkbaar wilde dat de thuisploeg ging winnen 
trok er voor het gemak nog even 9 minuten bij, in deze extra speeltijd kreeg RCZ nog de beste kansen maar het 
geluk om nog een keer te scoren zat er niet in. En zo bleef de stand 3-3. Iedereen van de Racers zat stuk, een 
voor een hadden ze allemaal keihard geknokt maar dat was niet voldoende om dit team van Fortius die voor het 
begin van de wedstrijd uit 15 gespeelde wedstrijden 2 x winst en 1 x gelijk spel en 12 x verlies !!  En dus slechts 7 
punten hadden gehaald met een doelsaldo van 71 doelpunten tegen, dat is gemiddeld 4,73 doelpunten tegen per 
wedstrijd te verslaan. Het was duidelijk dat wij het niet hadden getroffen om een zo versterkt team te treffen. 
Aankomende zondag kunt u de Racers van RCZ 4 zelf aan moedigen op weg naar hun top van hun competitie. 
Wist u dat iedereen na de wedstrijd toch nog even gezellig bleef nazitten 
Wist u dat dit was om de race van Max Verstappen te kunnen zien 
Wist u dat Branislav man of the match is geworden 
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Wist u dat Coach Ruud zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld, hij gaat op vakantie 
Wist u dat coach John komende zondag belangrijkere dingen heeft dan het coachen van RCZ 4 ( onbegrijpelijk) 
Wist u dat Lennart een bere-wedstrijd speelde 
Wist u dan Jordy met gevaar voor eigen leven een speler van Fortius van scoren afhield 
Wist u dat Niels ouderwets op dreef was 
Wist u dat Jim zich weer opofferde voor het team en plaats nam op de reserve bank 
Wist u dat Vince vandaag zonder problemen het juiste veld wist te vinden en niet eindigde in Kwadijk 
Wist u dat RCZ 4 nog steeds kampioen kan worden 
Wist u dat de Knoet dit allemaal opschrijft 
Wist u dat Milan is herstelt van zijn inzinking en nu weer de tijger van RCZ wordt genoemd  
Wist u dat Rob ook kan koppen 
Wist u dat Marcel de hele wedstrijd volmaakte 
Wist u dat Misha supersub is bij RCZ 4 
Wist u dat sommige spelers ernstig gemist worden op weg naar de titel 
Wist u dat Jeroen de wedstrijd zonder zeuren naar de scheids wist vol te brengen 
Wist u dat Wim zich ondanks zijn blessure toch weer in het strijdgewoel mengde 
 
De knoet. 

 

RCZ 35+ - JOS/Watergraafsmeer 35+ 

In een van onze kant niet al te beste wedstrijd wisten wij hem toch met een overwinning over de streep te trekken, 

ik denk welgeteld dat Jos/W  10 keer over de middenlijn is geweest en wij voorin uitblonken in het missen van 

kansen. Voor de rust stelde Michael(J) met een sublieme voorzet van rechts Michael(O) in stelling om de 1-0 te 

scoren wat ook de ruststand werd .Na rust gingen wij iets beter met de kansen om en stelde Michael(J) en Peter 

om Michael nog twee keer in staat om de score op te voeren naar 3-0 ,en het slotakkoord was voor El.C die vanaf 

eigen helft vijf passeerde inclusief de keeper 4-0 wat tevens de eindstand werd volgende week erop of er onder. 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

Zaterdag 19 mei 08.45 uur. 
RCZ JO8-1 - Buiksloot JO8-2.  

Vandaag de één na laatste competitie wedstrijd van het seizoen. Het is bewolkt, windstil en gelukkig droog. Voor 

vandaag hebben we Ryan en Joshua als invaller geregeld. Adam en Alim zijn afwezig en Güven is nog steeds 

helaas geblesseerd. 

 

Livio en Maurits starten voorin, Thijs op het middenveld en Sabir en Ryan staan in de verdediging. Joshua die 

straks met zijn eigen team nog een wedstrijd moet spelen begint als wisselspeler.  

 

De 1e 10minuten van de wedstrijd zijn werkelijk niet om aan te zien. Er is geen enkele felheid in de duels, als 

men de bal verliest dan laat men het lopen, werkelijk geen schim van het team wat verleden week Fortuna 

voetbal les heeft gegeven. Gelukkig is Ryan achterin wel scherp waardoor scoren uitblijft maar ook hij kan niet 

voorkomen dat Buiksloot uiteindelijk toch het eerste doelpunt van de wedstrijd weet te maken. Thijs valt uit met 

een zere knie en Joshua neemt zijn plek in.   

 

Tijd voor de time-out, dit moet en kan echt anders!  

 

Hoe vinden jullie dat het gaat jongens? Nou, ze zijn het er wel over eens dat het niet zo lekker gaat. Er worden 

wat oplossingen aangedragen en we bespreken hoe het beter kan. De aftrap wordt genomen en de mannen zijn 

duidelijk wakker geworden. Binnen de minuut scoort Joshua de gelijkmaker. We zijn terug in de wedstrijd!  

 

Maurits zet voor rust nog even aan en scoort met het grootste gemak 2 fraaie goals achter elkaar. 1 daarvan was 

middels een indraaiende corner, de specialiteit van Maurits. Met een geruststellende 3-1 voorsprong gaan we de 

rust in. In de kleedkamer vertel ik de jongens dat we van Buiksloot echt makkelijk kunnen winnen. Het team heeft 

1 of 2 redelijke spelers maar is echt geen partij voor ons. Als we de eerste 10minuten niet zo hadden geslapen 

dan hadden we nu dik voorgestaan. Daar zijn ze zelf ook wel van overtuigd en we gaan naar buiten voor de 

beslissende 2e helft.  
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Mede door het vele wisselen van keeper door Buiksloot en het af en toe inbrengen van teveel spelers op het veld 

is het een hele rommelige wedstrijd. Ook van onze kant geen fraai voetbal maar de doelpunten vliegen Buiksloot 

nu wel om de oren. Joshua scoort na een p r a c h t I g e voorzet van Livio zijn 2e doelpunt en brengt de stand op 

4-1. Thijs geeft aan dat het wel weer gaat met zijn knie en wordt gewisseld met Joshua.  

 

Thijs scoort direct 2 doelpunten achter elkaar. Dan is het de beurt aan Ryan die na een solo van achter helemaal 

doordringt tot het doel van de tegenstander maar door een misverstand met Thijs net niet tot scoren komt. Zonde 

Ryan!  

 

Gelukkig lukt het Livio  wel en de stand is inmiddels 8-1 in ons voordeel.  

 

De laatste 3 minuten van de wedstrijd breken aan. Sabir en Maurits zijn van positie gewisseld. Sabir voelt vast 

instinctief aan dat ik hem wil wisselen want hij drukt nog even zijn stempel op de wedstrijd door een doelpunt te 

scoren.  Een verdiende goal want diverse pogingen gingen er net niet in. Nu heeft hij eindelijk dat kleine beetje 

geluk wat soms nodig is.  

 

Lang uitrusten als wisselspeler kon Sabir niet want Michael, onze keeper, gaf aan nodig een sanitaire stop te 

moeten maken. Die plek nam Sabir vliegensvlug in. Vlak voor het einde scoorde Joshua zijn 3e goal en wist 

daarmee de eindstand op 10-1 te brengen.  

Met een tevreden gevoel gaan we nog even lekker penalty’s schieten.  

 

Ryan en Joshua heel erg bedankt voor het invallen. Jullie hebben allebei een goede wedstrijd gespeeld. 

Maandag geen training vanwege Pinksteren maar woensdag staat er alweer een bekerwedstrijd op het 

programma. Hopelijk hebben we dan onze vorm terug want ik verwacht een stuk meer tegenstand dan vandaag. 

Tot woensdag!  

 

Michiel.  

 

SVA Zo- RCZ Zo 

Hedenmiddag moesten wij naar koploper SVA waar wij in de thuiswedstrijd na een voorsprong met hulp van de 

scheidsrechter(DE PINGEL) van verloren en SVA de ene overwinning na de andere pakte en bij ons de klad er in 

kwam.De eerste helft waarin Jeffrey uitblonk kwamen wij via een kluts goal op een 1-0 achterstand wat ook de 

ruststand werd.Na rust na ongeveer zes minuten ging een SVA speler alleen op Jeffrey af passeerde hem en tikte 

binnen ,maar Ferry die mee gelopen was tikte bal weg via binnenkant paal weer het veld in de SVA spelers 

stonden te juichen en de de scheidsrechter die drie meter over de middenlijn liep  die wees direct naar het 

midden wat RCZ ook probeerde hij bleef bij zijn standpunt dat bevreemd mij wel dat hij alleen op het gejuich is af 

gegaan(GEEN DOELLIJN TECHNOLOGIE) ik stond zelf in het midden naast El.C en Sabrina en OUDERE SVA 

supporters die vonden het  ook een schandalige beslissing .Maar het brak het moreel bij RCZ en kon SVA 

uitlopen naar een 6-0 overwinning en was zodoende kampioen van de tweede periode alsnog Gefeliciteerd 

hiermee.Na afloop hoorde ik dat de bal over lijn was geweest maar dan nog blijft het een vreemde beslissing van 

de scheidsrechter die het zelf niet geconstateerd heeft.Bevreemd mij ook dat de verslaggever er in de Zaanse 

sportkrant hier met geen woord over repte over die vreemde beslissing van de scheidsrechter.Jongens Bedankt 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

 
 

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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Jody Moscas  en  Koray Kece, 

Zijn op Zondag  27 Mei 2018  gekozen uit het team RCZ  JO7-1 om 

samen Pupil van de Week bij de wedstrijd van   

RCZ 1 tegen SDOB  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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32e Zaansprint RCZ Freek Groottoernooi 
  

Het Zaansprint Freek Groot toernooi, een 

toernooi met alleen maar winnaars ! Op 

zaterdag 2 juni wordt het 32e Zaansprint 

Freek Groot Toernooi gehouden. Bij RCZ 

kijken we al maanden uit, naar wat velen 

de mooiste dag van het jaar vinden. 

Achter de schermen is er door vele 

vrijwilligers hard gewerkt en ook vandaag 

doen zij weer hun uiterste best, om van 

het Freek Groot Zaansprint toernooi een 

succes te maken. Wat zijn we trots op 

onze vele vrijwilligers, die er voor zorgen 

dat RCZ zo een mooie en warme club 

blijft. Voor al deze mensen een dikke 

pluim! 

We hebben er alle vertrouwen in, dat 

ook de teams en supporters zich net als 

voorgaande jaren van hun beste kant 

laten zien. van. We rekenen op u. We 

gaan er met z’n allen ook dit jaar weer 

een spektakel van te maken. 

De opzet van het voetballen is wat aangepast met kleinere teams. Misschien even wennen in 

het begin, maar met het gebruikelijke respect voor tegenstanders, scheidsrechters en met 

de sportiviteit die bij dit toernooi hoort, gaat het ongetwijfeld weer een mooie strijd 

worden. 

Ook voor degenen die niet in de prijzen vallen, is er vandaag veel moois te beleven. Alles is 

uit de kast gehaald om het u naar de zin te maken. Lunch, buffet, saté, beenham, tal van 

heerlijke hapjes. Ook de muziek is weer ongeëvenaard. Dit alles zal zorgen voor een 

ongekende sfeer. Geniet en maak er weer een superfeest van ! 

Ik sluit af een woord van dank aan de organisatie, de sponsors en de vele vrijwilligers. Jullie 

maken dit alles mogelijk bij Racing Club Zaandam, de club waar alles kan. Fantastisch. 

Bedankt allemaal.  

Namens vv RCZ,  

Hans Sieraad 

 

Het programmaboekje vind je op de website: https://www.rcz.nu/523/freekgroottoernooi/ 

https://www.rcz.nu/523/freekgroottoernooi/
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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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