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Kantine tel. 075-6167190 

info@rcz.nu  
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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 
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UITSLAGEN afgelopen week  
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Programma aankomende week UIT en THUIS 
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YESSS!!! 

RCZ is 1e van de gemeente Zaanstad én van provincie Noord-Holland 

geworden in de Vereniging van het Jaar-verkiezing. 

Supertrots hierop zijn we natuurlijk!! 

 

En nu? 

We maken nu kans op de landelijke titel en de Masterclasses van professionals die de vereniging 

versterken en een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. 

Een voorwaarde om voor de landelijke titel in aanmerking te komen, is het ontvangen van de jury op 

de vereniging. Zij zullen een interview afnemen met het bestuur. De vakjury kiest vervolgens drie 

provinciewinnaars die doorgaan naar de landelijke finale in september. De bezoeken van de jury 

vinden plaats in de eerste twee weken van september.  

 

Kijk voor meer informatie op de 

website verenigingvanhetjaar.nl 

 

 

Herhaling oproep Reserveshirts 

 Na de vorige oproep hebben we veel shirts teruggekregen, maar we missen er nog een aantal. Dus 

check aub even je kledingkast of er toevallig nog een zwart RCZ Hummel-shirt ligt. We missen nog: 

 2 x maat XXS 

2x maat M/L 

2x maat 164 

1x een Sport 2000 shirt. 

 Alvast bedankt voor het retourneren! 

 

Het programma van het Zaansprint Freek Groottoernooi op 2 juni staat op de 

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

  

Kom gezellig langs op dit festijn! 

https://www.rcz.nu/1/92/rcz-1e-van-noord-holland-op-naar-de-finale/verenigingvanhetjaar.nl
https://www.rcz.nu/523/freekgroottoernooi/
https://www.verenigingvanhetjaar.nl/?elected@vote=424830
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Het programmaboekje van het 3e RCZ Ella Arendse jeugdtoernooi is klaar. Je vind het op 

de website via deze link: 

https://www.rcz.nu/618/ella-arendse-jeugdtoernooi/ 

 De organisatie en vele vrijwilligers zijn er klaar voor! Tot 9 en 10 juni! 

 Tip: kom op de fiets! We verwachten een grote drukte en zo bieden we onze gasten die van verder 

komen een parkeerplek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rcz.nu/618/ella-arendse-jeugdtoernooi/
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Trainingen jeugd en zomerstop 
  
Dit weekend was het laatste competitieweekend. In verband met de toernooien die 
verschillende teams nog spelen de komende weken gaan de trainingen nog door: 
Maandag 28 t/m donderdag 31 mei: wel trainingen 
Maandag 4 en dinsdag 5 juni: geen trainingen 
Woensdag 6 en donderdag 7 juni: wel: de laatste trainingen van het seizoen ter 

voorbereiding voor het Ella Arendse toernooi 
  
  

Dwergentraining zomerstop 

Zaterdag 26 mei was de laatste dwergentraining van het seizoen. Na de 
zomervakantie beginnen we weer. De startdatum wordt gecommuniceerd op deze 
website. Bedankt voor de lol en inzet. Tot in september! 
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Woensdag 23 mei 2018 RCZ JO8-1  -  SVIJ JO8-1 
 
Na de winst tegen West Frisia zijn we een ronde verder in de bekercompetitie. Vanavond de kwartfinale tegen 
SVIJ, thuis bij RCZ. De hele dag ben ik toch wel enigszins gespannen. Tegen West Frisia was het al een hele 
moeilijke wedstrijd en de concurrentie wordt naarmate de competitie vordert natuurlijk steeds sterker is mijn 
gedachte. Milan valt weer in vanwege de nog altijd geblesseerde Güven. (Nog even Güven dan gaat het gips 
eraf)  
 
Onze keeper Michael komt niet opdagen en Maurits biedt spontaan aan op doel te gaan staan. De tegenstanders 
staan grotendeels nog in de file dus we beginnen later dan gepland. Nog langer in spanning..... 
 
We beginnen met Livio en Sabir achterin, Milan op het middenveld en Adam en Thijs in de voorhoede. De aftrap, 
een kwartier later dan gepland, komt als een verlossing, eindelijk aan de bak! Al heel snel blijkt dat we stukken 
sterker zijn dan SVIJ. De duels worden stuk voor stuk gewonnen en de mannen van RCZ zijn super gefocust. 
Livio en Sabir hebben geen enkel probleem achterin en weten de bal eenvoudig naar voren te krijgen. De 
voorhoede speelt ijzersterk en Milan schuift steeds meer door naar voren waardoor we met 3 spitsen komen te 
spelen. Dat een doelpunt niet lang uitblijft verbaast niemand en Milan scoort de eerste.  
Nu komt de doelpunten machine pas goed op gang want de ene na de andere aanval op het doel van SVIJ 
volgt.  Niet zonder resultaat want Milan weet, soms op eigen kracht en soms op aangeven van Adam, Thijs of 
Livio nummer 2 en 3 te scoren, een hattrick! De honger van RCZ en die van Milan is echter nog niet gestild en 
Milan weet een 4e en 5e doelpunt op rij te scoren! Prachtig te zien hoe onze jongens het veld volledig domineren. 
SVIJ stond erbij en keek er naar..... Thijs mag even uitrusten en Alim komt het veld in. Maurits roept ondertussen 
dat hij de 2e helft écht niet meer op doel wil staan want hij valt bijna in slaap. ;-)) Dan is het Adam die de 
ruststand met een fraai schot op 6-0 brengt.  
De mannen zijn dorstig door het warme weer en er wordt bijna gevochten om de limonade. Milan neemt de plek 
van Maurits in op goal en we bespreken wat tactische zaken met elkaar. Niet verslappen nu, het gaat heel 
erg  goed maar we zijn er nog niet.  
 
In de 2e helft een iets ander beeld. SVIJ komt iets beter in de wedstrijd maar is nog steeds geen partij voor onze 
mannen. Maurits weet met een prachtige indraaiende corner bijna weer te scoren maar het is Thijs die tekent 
voor de 7e. Dit kan ons niet meer ontglippen en ik laat Adam en Livio ruilen van plek en laat Alim de laatste 
minuten rechts voorin spelen. Livio, die een hele sterke wedstrijd speelt, verdient het om ook een doelpunt te 
maken. Ik ben dan ook hartstikke blij voor hem dat het lukt en hij brengt de eindstand daarmee op 8-0!! G E W E 
L D I G, WE STAAN GEWOON IN DE HALVE FINALE VAN DE BEKERCOMPETITIE! De coach van de 
tegenpartij feliciteert ons sportief en geeft aan onder de indruk te zijn van ons team. (Nou, hij is niet de enige 
vanavond!!) We gaan natuurlijk nog even penalty's nemen maar in gedachten ben ik al bij de zaterdag. Uit tegen 
de 1e klasse spelende JVC in Julianadorp of all places.  
We hebben er super veel zin in!  
 
 
Michiel Honig 
 

Verlaat verslag RCZ 4 -Assendelft 4 datum 20 mei 
 
Het is zondagochtend 20 mei 2018 des Heeren. Vandaag de niet geheel onbelangrijke match tegen Assendelft 4. 
Belangrijk na de zeperd van verleden week met een gelijkspel tegen de onderste, al waren ze dan ernstig 
versterkt. De heen match was in de stromende regen in een riante 6-1 overwinning geëindigd voor de Racers. 
Wat zou het nu worden onder een stralende blauwe hemel? Maar als trouwe lezer weet u dat om op het 
Jagersveld te komen er toch eerst de rit moet worden gemaakt door het altijd pittoreske Zaandam. zogezegd zo 
gedaan en vandaag was het stalen ros weer het favoriete vervoermiddel. Dan de match, na wat over en weer 
speldenprikken werden de Racers langzaam maar zeker wakker en sterker. Dit resulteerde eindelijk na zo'n 30 
minuten (na het missen van talloze mogelijkheden om de score eerder te openen) in het eerste doelpunt van de 
wedstrijd, gemaakt door Marcel die de bal op onnavolgbare wijze achter de keeper i het doel kreeg. Lang konden 
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we niet genieten van deze voorsprong, door geklungel in de achterhoede werd de 1-1 binnen acht minuten achter 
Jordy gezet. Dit was ook de ruststand. De rust had de Racers geen goed gedaan. Het was Assendelft wat de klok 
sloeg in de eerste twintig minuten van de tweede helft en het was aan Jordy te danken die met enkele 
fantastische reddingen zijn doel verder schoon hield. Er moest iets gebeuren om de drie punten op het 
Jagersveld te houden. Coach Wim, stand in voor de afwezige coach Ruud en John, kreeg een briljante en 
gedurfd plan, topscorer Rob naar de kant ( zijn eerste wissel dit seizoen) Lennart voor zijn splijtende passes erin 
en Danny naar de spits. Deze gedurfde wissel betaalde zich binnen 1 minuut uit. Lennatt stuurde Danny de diepte 
in en deze kon alleen afgestopt worden door een overtreding in het strafschopgebied. De goed leidende 
scheidsrechter van dienst, dhr. Karel Koning kon niet anders dan gedecideerd naar de stip te wijzen. Volgens een 
oud Zaans gezegde in de voetballerij is dat de speler die de strafschop kreeg hem niet zelf neemt en Danny wist 
dit heel goed en sprintte alvast terug naar de eigen helft. Het was Lennart die de handschoen (lees bal) oppakte 
en zich achter de bal plaatste om hem daarna snoeihard hoog in het doel te schieten en de keeper van 
Assendelft kansloos laten. De twee - een voorsprong was een feit. Er viel meteen een last van de schouders van 
de Gladiatoren van RCZ 4 en Assendelft gaf de moed op. Ook de tweede kans voor Danny was raak. Drie 
minuten na de penalty tikte hij zelf op aangeven van Kalebas de bal in het netje en de drie -een was een feit. Niet 
veel later was het Marcel die zijn goede wedstrijd van de dag bekroonde met een tweede doelpunt. De bal kwam 
uit een afgeslagen corner op rand strafschopgebied voor zijn voeten en met een bekeken schuiver passeerde de 
bal iedereen en de keeper en konden we de vier -een op het denkbeeldige elektronische scorebord zien 
oplichten. Wat een gouden wissel, binnen tien minuten van een uitzichtloze 1-1 stand naar een riante 4-1 
voorsprong. Rob werdt beloond voor zijn inzet en mocht weer terug het veld in. Het was Kalebas die nog een keer 
de trekker overhaalde en de uiteindelijke eindstand van 5-1 op het denkbeeldige elektronische scorebord 
verscheen. Na afloop was het lang gezellig en in afwachting van wat de laatste concurrent (het uiterst 
onsympathieke AGB 7) zou doen in de hun uitwedstrijd tegen Volendam. Na een belletje naar Volendam bleek 
dat AGB 7 hun 'sportieve' plicht had gedaan. Niet door gewoon te verliezen maar door de scheidsrechter ernstig 
te bedreigen in een dusdanige vorm dat de desbetreffende speler door de Politie is aangehouden. Zou hier het 
kampioenschap mee binnengehaald zijn?  Voor alle zekerheid eerst donderdag 24 mei de avondwedstrijd tegen 
Hellas sport 2 spelen zodat we zeker zijn van voldoende punten en niet meer afhankelijk van eventuele 
beslissingen van de KNVB die de eindstand van de competitie zouden kunnen beïnvloeden. 
 
De Knoet.  
 
 

Zaterdag 26 mei 2018 JVC O8-1   -   RCZ JO8-1 
 
Vandaag de halve finale van de bekercompetitie in Julianadorp.  
Vanwege de geblesseerde Güven heb ik Yasin als invaller gevraagd. Het is een mooie, warme ochtend maar er 
staat redelijk wat wind op het open sportpark van JVC. terwijl we in de kantine staan te wachten komt er een 
bericht van onze keeper Michael. Hij is ziek en kan vandaag niet meespelen. Maurits is gelukkig bereid de eerste 
helft te gaan keepen en zo beginnen we de wedstrijd. Yasin en Adam staan in de spits en veiligheidshalve begint 
Livio in de verdediging. Al heel snel weet JVC tot scoren te komen en blijkt dat we niet echt grip kunnen krijgen op 
hun spel.  
 
2 man van JVC blijven voorin hangen en met wind mee en onze relatief kleine keeper weet JVC met hoge ballen 
ons doel te vinden en kijken we met de rust helaas al tegen een 4-0 achterstand aan. Op zo'n moment merk je 
ook dat onze jongens dit seizoen in de 2e klasse te weinig weerstand hebben gehad. Een achterstand zijn ze 
helemaal niet gewend en het geloof in eigen kunnen lijkt weg te zijn.  
 
Sabir gaat ons doel verdedigen, Maurits gaat achterin spelen en Livio schuift door naar voren.  Het gaat nu iets 
beter maar toch scoort JVC het eerste doelpunt van de 2e helft al snel gevolgd door een tegengoal van RCZ die 
er via een eigen speler van JVC ingaat. De opleving is van korte duur want ook in deze opstelling is JVC een 
maatje te groot.  
 
Yasin weet via een vrije trap nog een mooi doelpunt te scoren maar dan is de stand inmiddels al 8-2. Enkele van 
onze jongens lopen boos en gefrustreerd over het veld en Alim moet ik zelfs even voor een afkoelperiode langs 
de kant halen. Het fluitsignaal klinkt en de wedstrijd is voorbij. Ik complimenteer onze jongens dat we zo ver 
gekomen zijn maar de teleurstelling overheerst zo kort na de wedstrijd. Het is heel jammer, ook ik had graag de 
finale gehaald maar het is niet anders. Verliezen hoort ook bij de sport en de wedstrijd werd uiterst sportief 
gespeeld en strak geleid door de uitstekende spelbegeleider van JVC. Niets op aan te merken dus. We feliciteren 
JVC met het behalen van de finale en wensen ze heel veel succes. Wij keren terug naar Zaandam, een ervaring 
rijker. Yasin enorm bedankt voor het invallen en jongens, nogmaals, het is heel knap dat we zo ver gekomen zijn. 
Volgend seizoen gaan we er weer vol tegenaan en voor dit seizoen hebben we nog 2 leuke toernooien op het 
programma staan.  
 
Michiel Honig 

 

 



 

10 

 

 
Vertekende uitslag AGB JO 13-2 tegen RCZ JO 13-2 eindstand 4-3 
 
Bij deze tropische temperaturen waren we wat uitgedund, vanwege 3 spelers ( Brent, Bruce, Ricardo) die afwezig 

waren door blessures  en persoonlijke omstandigheden. We hadden dus maar 1 wissel, gelukkig werd er na een 

kwartier spelen een drink pauze ingelast, dat was wel nodig.  

Hoewel de uitslag anders uitwijst waren wij de hele wedstrijd de betere partij. Na een goede start van het seizoen 

en helaas op het eind een paar wat mindere wedstrijden,  werd er nu weer als vanouds goed gespeeld. Iedereen 

was gelijk gretig en fanatiek en zat er bovenop. Er werd snel overgespeeld en goede combinaties gemaakt. Dat 

resulteerde in dat wij steeds aan het aanvallen waren en veel meer op de helft van de tegenstander waren dan op 

onze eigen helft. Er werden veel kansen gecreëerd, alleen ging de bal er helaas  niet in.  

Een lange fysiek sterke jongen van de tegenstander dacht als wij niet in de buurt kunnen komen van het doel, 

dan maar van afstand proberen. Helaas had hij een super hard schot en schoot hem vanaf de middenlijn hoog in, 

onhoudbaar voor de keeper. Al zat Angelo als inval keeper  er wel aan, maar door de kracht viel hij alsnog in het 

doel. Dit deed deze speler daarna nog een keer vandaar 2-0 achterstand bij rust. Het bleek dat deze jongen al in 

de 15 speelde en inviel, de tegenstander was blij dat ze hem hadden kunnen regelen. Dat werd in het Turks 

onderling besproken, maar wij hebben in ons team ook Turks sprekende kinderen dus die hoorden dat ook. Maar 

wat doe je eraan? Voor de wedstrijd was het wedstrijd formulier niet ingevuld en dan nog kun je zulke dingen 

moeilijk tegenhouden. Is het sportief, nee ,  dan maar met goed spelen zien terug te komen.  

En dat deden ze, niets op aan te merken. Na de rust maakte onze topscoorder Xavier de 2-1. Dit gaf weer nieuwe 

moed. Daarna helaas weer dezelfde jongen de 3-1. Maar de Racers gaven niet op en bleven aanvallen. Dit 

resulteerde in een 3-2 en 3-3 gelijkstand, ook weer door Xavier gescoord.  Het was bijna tijd. Het volgende 

doelpunt zat er aan te komen, wat was dit spannend. Gelijkspel of toch winnen? Helaas kregen wij hands tegen, 

onze verdediger blokte met zijn rug een schot maar de bal kwam ook tegen zijn bovenarm. Nu is het normaal dat 

je dan een vrije trap tegen krijgt, alleen wat is in deze wedstrijd het rare? De tegenstander maakte zelfs twee keer 

hands voor het doel, notabene in het strafschop gebied! En wij kregen hiervoor geen penalty heel vreemd. En nu 

wij het deden kregen we natuurlijk wel een vrije trap tegen, deze was voor doel dus ging er in. Eindstand dus een 

minuutje voor tijd 4-3 niets meer aan te doen. Deze verloren wedstrijd had dus wel een bittere nasmaak. Vooral 

de onrechtvaardigheid van of je geeft beide partijen bij hands een vrije trap of beide niet, maar niet de ene partij 

wel en de andere niet. Tevens was de tegenpartij heel erg aan het trekken en duwen, Xavier werd meerdere 

keren aan shirt getrokken, vastgehouden of in de rug geduwd bij een aanval en daar werd niet voor gefloten. 

Toen hij het zat was en terugduwde werd hij afgefloten en kreeg een vrije trap tegen. Zo ging het dus de hele 

wedstrijd, zij mochten duwen en trekken  en als onze spelers het terugdeden werden ze afgefloten. Het is nog 

knap dat onze spelers ondanks de frustraties van oneerlijkheid toch het hoofd koel hielden en gewoon heel goed 

bleven voetballen.  Gelukkig is RCZ wel een sportieve club en zou dit hier niet gebeuren. Gevoelsmatig hebben 

onze jongens deze wedstrijd wel gewonnen.  Ze hebben allemaal een top wedstrijd gespeeld. De spitsen kwamen 

er niet langs bij onze verdedigers Noaquin, Keysean, Rustu en Samuel.  Het middenveld bouwde goed op met 

Sven, Mehmet, Kick en Ruhzdi.  Eindelijk mocht Ruhzdi ook een wedstrijd meespelen, hij trainde al van de 

winterstop mee maar nu was hij pas speelgerechtigd omdat hij van een andere club kwam. Hij deed het goed bij 

deze vuurdoop. En onze aanvallers Erdem, Atakan en Xavier waren gevaarlijk voor hun verdedigers. En Angelo 

heeft ook zeker goed gekeept. 

Al met al een verloren wedstrijd maar qua mentaliteit dik gewonnen! Laten we hopen dat we volgend seizoen 

AGB niet treffen en anders dat het een thuis wedstrijd is.  

 

IVV 010-4 – RCZ 010-5 

Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd op het programma voor de onder 10-5. 

Alle kinderen waren aanwezig en met frisse moed gingen we er tegen aan in de uitwedstrijd tegen de jongens van 

IVV. 

Een trotse rcz trainer zag dat alle trainingen van het afgelopen jaar vandaag tot uiting kwamen. 

Er werd goed gevoetbald en samengewerkt. Na een paar kansen over en weer kreeg Nick de bal en na een lange 

rush schoot hij de bal hard tegen het net en stonden we 0-1 voor. Hier bleef het niet bij. De kansen stapelde zich 

op en na een hard schot van Glenn moest de keeper van IVV de bal loslaten. Hij kwam voor de voeten van 

Wouter en die dacht geen seconde na en schoot hem hard in het doel. 0-2. 

Hierna ging IVV vol op de aanval spelen en eist helaas de aansluitingstreffer te maken. De racers lieten het hier 
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niet bij zitten en het was opnieuw Wouter die zijn naam eer aan deed. Als een echte spits zoals zijn naamgenoot 

Weghorst, maakte hij via de binnenkant van de paal de 1-3. 

Na dit doelpunt kwamen we flink onder druk te staan en bleek dat IVV niet graag wilde verliezen. 

Achterin stond Sidney 'Beton' zijn mannetje en wist vaak IVV af te stoppen. Als hij een keertje de bal niet kon 

afpakken was het Moises die op doel stond en een paar wereld reddingen in huis had. 

Ondertussen hielp iedereen mee om het doel schoon te houden. Felo, Arda, Mustafa, Glenn, Wouter, Sidney en 

Nick streden om elke bal. We konden helaas niet voorkomen dat IVV in de slotfase toch nog op gelijke hoogte 

kwam 

Waar we in de laatste paar weken daarna ook nog een punt uit handen gaven bleven we nu goed doorknokken 

en met een laatste geweldige redding van Moises floot de scheidsrechter af. 

Het eerste punt was een feit en moe gestreden keerde we met dat punt terug naar het Jagersveld. 

 

Een trotse trainer. 

 

RCZ Zo- SDOB Zo 

Hedenmiddag ontvingen wij SDOB op ons zonovergoten sportpark. Wat zou het worden vandaag zouden we 

afsluiten met winst of verlies ,hadden we vorig seizoen angst in de laatste wedstrijd nu ontspannen. Na ruim 

twintig minuten een pass  van Kees op Nilton deze gaf voor en Bennie tikt binnen,wat een weelde eindelijk weer 

eens op voorsprong. Na de drinkpauze een prachtige aanval twee spelers van SDOB missen en Miquel had hem 

voor het intikken maar helaas hoog over. Even voor de rust weer een prachtige pass van Kees nu op Milan deze 

weet de bal net binnen te houden legt terug op Bennie en deze tikt binnen 2-0 wat ook de ruststand werd. Na rust 

werd het een dramatische tweede helft het enigste wapenfeit daarin was de kans voor Nilton maar diens schot 

ging buitenkant paal achter. twintig minuten voor tijd scoorde SDOB uit een vrije trap de 2-1 .Een kwartier voor tijd 

kwam Michel nog in het veld hij gaat een trainersstage doen volgend seizoen dus kan hij het nieuwe seizoen 

helaas geen grensrechter meer zijn voor ons Michel bedankt voor de afgelopen twee jaar ,maar ook de spelers 

en technische staf en verzorger natuurlijk en onze klaas voor de update bij live voetbal alsmede de supporters die 

steeds mee waren en onze invaller grensrechter vandaag Michael(O) en mijn privéchauffeur allemaal Bedankt 

voor het afgelopen leuke seizoen. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  

 

Verslag jo11-1 internationaal toernooi Maastricht Trophy 

Tijdens het Pinksterweekend van vorige week, deed de jo11-1 mee aan het internationale tweedaagse toernooi 

Maastricht Trophy. Aan het toernooi deden teams mee uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België en 

Nederland. Al maanden geleden had het team zich ingeschreven en onderdak en proviand waren inclusief. Het 

team en de meereizende supporters zouden ondergebracht worden in 6-persoonsbungalows op een vakantiepark 

op 20 minuten rijden van Maastricht. 

Wat een beetje een uitdaging was, was om op vrijdagmiddag voor Pinksteren in de spits de volledige A2 naar 

Maastricht af te rijden. Enkelen van de trouwe supporters en coaches konden nog voor de spits vertrekken, maar 

diegenen die minder geluk hadden, waren ongeveer drie-en-een-half uur onderweg. Het mocht de pret niet 

drukken, alleen werd hierdoor jammer genoeg de openingsceremonie gemist. Die begon al om zeven uur en op 

dat moment waren er nog diverse auto’s halverwege Limburg. 

Zaterdagmiddag werd er afgetrapt voor de eerste wedstrijd tegen het Deense Kastrup Boldklub. De wedstrijden 

duurden twee keer 15 minuten. De Racers en de Denen zijn aan elkaar gewaagd, een mooie aanval van Fons, 

Max en Ryan, resulteert in een afvallende bal die voor de voeten van Joris belandt, zijn afstandsschot op doel 

gaat net over. Snel daarna komt RCZ op voorsprong door Ryan, op een uittrap van Tobias passt Joris door op 

Ryan, die hard en laag in de uiterste hoek van het doel schiet, 1-0! Na rust wordt Tobias door de Denen danig op 

de proef gesteld, maar met een wereldredding voorkomt hij dat de Vikingen scoren. Kick maakt uit een 

hoekschop van Max met een kopbal de 2-0. Vlak voor tijd maakt Kastrup nog 2-1, maar dat mag de pret niet 

drukken. De eerste punten zitten in de pocket!  
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Hierna volgde de wedstrijd tegen Kolping Boys uit… Alkmaar. Grappig om meer dan 230 kilometer te rijden en 

dan tegen je Noord-Hollandse buren te voetballen. Joris opent al gauw de score met een enorme poeier, 1-0. 

Voor rust komen de Racers een paar keer goed weg, maar na rust weet Kolping dan toch de gelijkmaker te 

scoren. De Alkmaarders lijken de winnende goal te gaan maken, maar Tobias komt goed z’n doel uit en het schot 

van Kolping gaat tot veler opluchting naast. En ja, als de bal er aan de ene kant niet in gaat, is het een 

ongeschreven wet dat ie er aan de andere kant dan wel in gaat. En zo gebeurde het ook. Joris tikt de bal geniepig 

tussen de verdediging door naar Max, die het vakkundig afmaakt, 2-1. Ook de tweede wedstrijd is gewonnen! 

De winst zorgde voor een opperbeste stemming bij zowel het team, als de trouwe supporters. De laatste wedstrijd 

van de zaterdag werd gespeeld tegen KFC Diest uit België. In het begin gaat het nog aardig gelijk op. Op een 

mooie aanval van Joris en Jesper, kopt Fons de openingstreffer binnen. Jammer genoeg weten de Belgen 

gebruik te maken van de overmoed van de Racers, de gelijkmaker is binnen de kortste keren een feit. Voor rust 

maakt Joris de 2-1, door een vrije trap in één keer in het doel te schieten. Dat is lekker thee drinken. Ik weet niet 

wat de trainers in de rust tegen de mannen hebben gezegd, maar in de tweede helft was het prijs schieten voor 

RCZ. Op aangeven van Kick scoort Fons de 3-1. Diezelfde Kick maakt na een pass van Ryan de 4-1. Een aanval 

van Ryan en Kick wordt door Fons afgerond met een doelpunt, 5-1. Diest maakt uit een hoekschop nog 5-2, maar 

RCZ zet door en Jesper zorgt er met twee doelpunten voor dat de eindstand 7-2 werd. Weer gewonnen! En dat 

betekende dat de jo11-1 zondag in de finalepoule zouden spelen. Daar waren de supporters ontzettend blij mee, 

natuurlijk waren ze apetrots op hun spruiten, maar het betekende ook dat de eerste wedstrijd pas zondagmiddag 

rond half twee gespeeld zou worden, in plaats van zondagochtend negen uur… 

Zondag werd de eerste wedstrijd gespeeld tegen Walram uit Valkenburg. Het was een spannende wedstrijd 

waarin RCZ vlak na rust nog met 3-0 achter stond. Maar de Racers herpakten zich en legden zich niet bij de 

stand neer. Kick rondt een mooie aanval van RCZ af met een doelpunt, 1-3. Een schot van Joris gaat maar net 

voorlangs. Aan andere kant van het veld weet Tobias de bal net voor z’n doel weg te tikken. Het werd enorm 

spannend. Kick komt op via de zijkant, speelt af op Joris, die zet de bal door op Fons en Fons scoort de 2-3. Kort 

daarna valt de gelijkmaker door een eigen doelpunt van Diest na veel druk in het 16-metergebied door RCZ. 

Eindstand: 3-3.  

Dat betekent strafschoppen. Sommige supporters wordt de spanning te veel, nagels moeten het ontgelden, er 

wordt zenuwachtig heen en weer gelopen, trouwe fans durven niet te kijken. Boyd opent zelfverzekerd en 

loeihard de score. Daarentegen belandt het eerste schot van Walram aan de onderkant van de lat. 1-0 voor RCZ. 

Joris’ schot wordt goed gepakt door de Valkenburgse keeper. Nog steeds 1-0. Walram weet hierna wel te scoren, 

het staat weer gelijk 1-1. Jesper zorgt er koel voor dat de Racers weer op voorsprong komen, 2-1. En dan is het 

aan Tobias om zijn doel te verdedigen. En dat doet hij met verve, hij stopt het schot van Walram en de jo11-1 zijn 

nog steeds in de race voor de eerste plaats! 

De volgende wedstrijd was tegen SC Veluwezoom, de uiteindelijke nummer twee van het toernooi. RCZ komt al 

heel vroeg op een 1-0 voorsprong door een hard schot van Kick. Een lekkere opening. RCZ dringt aan, maar een 

doelpunt wil niet vallen. Veluwezoom geeft gas en met een keer onderkant lat en misser voor open doel komt 

RCZ goed weg. Maar het geluk houdt een keer op en vlak voor rust valt de gelijkmaker. Vlak na rust is er een 

schot van Sem dat naast gaat en ook Jesper komt twee keer goed voor het doel, maar zijn schoten worden 

geblokt. En ja, zoals eerder gezegd, als het doelpunt aan de ene kant niet valt… Na een snelle aanval scoort 

Veluwezoom 1-2.  

Het lijkt er op dat het beste er af is bij RCZ, je zag dat de energie bij de spelers opraakte. Niet verwonderlijk bij de 

vijfde wedstrijd in twee dagen. Ook begonnen blessures op te spelen. Kick had voor het toernooi al een 

hielblessure, die na al die wedstrijden steeds hinderlijker werd. En ook Max en Jesper hadden last van een 

pijnlijke voet. Een lastige blessure voor een voetballer. Vlak voor het einde maakte Veluwezoom nog de 1-3 en 

dat betekende dat de Racers de volgende wedstrijd gingen spelen om de derde of vierde plaats.  

In de wedstrijd om de derde plaats was het Duitse VFL Germania 94 de tegenstander. Deze zesde wedstrijd in 

twee dagen werd een uitputtingsslag. Gelijk in de eerste minuten al weet Tobias met een spectaculaire duik z’n 

doel leeg te houden. Oefff… Joris onderschept een uittrap van de Duitse keeper en met rush duikt hij de Duitse 

16 in, hij haalt uit… en scoort de 1-0! Even later gaat een schot van een door z’n blessure hinkend spelende Max 

maar net over. Na rust wist Germania gelijk te maken. Dat geeft de Duitsers moed en het wordt retespannend 

(excusez le mot). Er volgt een spervuur van aanvallen en schoten op Tobias’ doel, maar Tobias staat als een dijk 

te keepen en Germania weet niet te scoren. Het is zenuwslopend, RCZ speelt op hun tandvlees, ze vallen nog 

net niet om. En dan, tegen het einde van de wedstrijd, scoort Max na een prachtige solo waarin hij in z’n eentje 

de 16 in sprint, de 2-1! Op karakter en met een enorm teamspirit waarbij de mannen elkaar er door heen 
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sleepten, speelden de Racers de wedstrijd uit. Het eindsignaal klonk als muziek in de oren: de derde plaats voor 

de jo11-1 op het Maastricht Trophy was een feit! 

Wat een prachtige afsluiting van 

een geweldig weekend. Het was 

een goed georganiseerd, gezellig 

en sportief toernooi. En ook het 

weer werkte mee. Het hele 

weekend een heerlijk zonnetje. Ook 

buiten het veld zit het met de 

teamspirit van de jo11-1 wel goed, 

gezien het vele gesleep met 

matrassen tussen de huisjes. Er 

werd druk gelogeerd bij elkaar. Het 

was gewoon een beregezellig 

weekend waar ook nog eens een 

derde prijs werd gewonnen. 

Stiekem wordt er al aan volgend 

jaar gedacht… 

Uw razende reporter  

(meer foto’s op RCZ.nu en Facebook) 
 
 

OSV 13-1 – RCZ 13-1 
 

Dat RCZ de allerleukste club van de hele Zaanstreek e.o. is wisten wij natuurlijk allang. En dat we ook boven 

alles sportieve spelers in onze gelederen hebben is ook geen verrassing voor ons, maar het is soms bijzonder 

mooi om dat juist op moeilijke momenten bevestigd te zien.  

De mannen van de 13-1 waren op deze extreem warme dag op visite bij OSV in Oostzanerwerf en vanaf de 

eerste minuut werd de toon gezet: De Racers werden behoorlijk op shock-proofness getest en ook menige enkel 

en knie werd op buigzaamheid onderzocht door de grotendeels doortrapte maar vooral doortrappende 

tegenstanders.  

De Scheidsrechter die in stralend schoongewassen geel (toch ook even iets positiefs over hem melden..) het veld 

met 1 oog dicht bewandelde, miste regelmatig een iet-wat aparte poging tot overname van de bal van zijn 

clubgenoten. We hielden even onze adem in bij een grove overtreding op Sander die met veel pijn het veld moest 

verlaten. Uiteraard werd het hele voorval beloond met een vrije trap… tegen.  

Ook Iker, Menno en Yari moesten het veel en vaak ontgelden omdat ze zo ontzettend gevaarlijk waren voor de 

onsportieve tegenstander. Gelukkig zijn de heren niet zomaar omver te lopen en zijn ze er zonder permanente 

kleer- en enkelbandscheuren van af gekomen! 

Wat niet onvermeld mag blijven is toch wel dat in de tweede helft, nadat de coach na een poging tot klap(!) voor 

het hoofd van Ali, een agressieve speler uit zijn team het veld afsjorde. De scheidsrechter zag zich nu toch 

genoodzaakt om een gele kaart uit te delen! Nu weet ik niet of wij tot nu toe relatief geluk hebben gehad met onze 

tegenstanders maar een heuse gele kaart in de JO13? Lijkt mij toch héél bijzonder maar in dit geval ook wel zéér 

terecht! 

Ondanks deze toch wel shockerende ervaring bleven onze mannen fantastisch sportief spelen. Geen onvertogen 

woord ontviel hen. En waar ze met 0-1 voorsprong door een pracht-doelpunt van Kay de rust ingingen. Maakten 

Ali en Vincent na de rust nog 2 mooie treffers:  0-3! De hulp van Lev bij veel van de acties bleef ook niet 

onopgemerkt. En zoals coach/trainer Derrick in de rust vriendelijk doch dringend had verzocht, hij kon toen 

eindelijk even rustig in de dug-out zitten. 

Er is ondanks de bloedhitte en een groot deel van het team dat de avond tevoren nogal was doorgezakt op het 

feestje van Mykah in Duinrell, keihard gewerkt. We moesten het binnen de lijnen helaas ook nog eens doen 

zonder onze geblesseerde kanjers Gijs en Jasper waardoor ook nog eens minder gewisseld kon worden. Dit 

team verdient dus naast de overwinning ook een diepe buiging voor doorzettingsvermogen en teamspirit. 
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En die nul op dat scorebord? Dat kwam uiteraard weer door fantastisch verdedigend werk van Luca, Yaino en 

Mykah in samenwerking met de onverschrokken kamikaze-keeper Thomas. 

Nu komen er voor dit team nog een paar toernooien aan en daarna is dit seizoen alweer voorbij. 

Wat was het mooi en wat hebben ze veel geleerd! 

Afscheid hebben we moeten nemen van onze trainer/coach Rawin die een mooie reis ging maken en vervolgens 

aan de andere kant van de wereld Engelse les gaat geven. Hij bracht de jongens nog meer sportiviteit en plezier 

in het spelletje bij.  

Gelukkig zijn we fantastisch opgevangen door Derrick die deze kerels naar een nog hoger plan wist te trekken 

met zijn beproefde methodes. Ze leerden dat winnen alleen niet per sé een teken van goed voetbal en 

ontwikkeling is, maar dat inzet en verbetering van het spel dat wel is. We leerden allemaal dat je een eerste helft 

kan verliezen maar een tweede helft kan winnen. Dat je nooit je hoofd moet laten hangen maar van ieder 

individueel moment een overwinning moet proberen te maken, ongeacht de einduitslag. 

Waar we onbetwist kampioen doorzetten en sportiviteit zijn geworden, zijn we zeker niet in de hoogste regionen 

geëindigd v.w.b. de stand in de poule. Maar gezien de uitslagen tegen de uiteindelijke kampioenen en tweede 

plek, had het dubbeltje ook zomaar de andere kant op kunnen vallen en dat is natuurlijk weer heel knap voor een 

debuut in de eerste klasse én dat belooft uiteraard weer veel voor het volgende seizoen. 

Dan als voorlopig laatste woord wil ik namens het hele team Yaino bedanken voor zijn tomeloze inzet. Wij vinden 

je allemaal een kanjer en gaan je heel erg missen. We weten dat jouw volgende team echt van geluk mag 

spreken met jou!  

Tot volgend seizoen! 

Nagekomen bericht: OSV neemt afscheid van de betreffende trainers o.a. vanwege onsportief gedrag.. Wij gaan 

er dus vanuit dat het niet een eenmalige situatie is geweest. 

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

Deadline is Maandag 12:00. Bijdragen worden in principe in volgorde van binnenkomst geplaatst tenzij 

de opmaak anders vraagt. Alles wat ná 12:00 binnenkomt wordt automatisch naar de volgende Racer 

doorgeschoven! Je stukje gaat in dat geval dus (uiteraard!) niet verloren! 

Lev, Vincent, Kay, Sander, Luca,Yaino Derrick, Menno, Yari 

Ali,       Iker,            Mykah,       Jasper,      Gijs 

Thomas 

2017-2018 

JO13-1 
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RCZ ZESKAMP 2018 
 

Vrijdag 15 juni 2018  

 

Voor alle spelers, trainers en leiders van de JO14, JO15 en JO17 

 

Om het seizoen positief, sportief en vooral gezellig af te sluiten organiseert RCZ voor jullie en jullie trainers en leiders een 

zeskamp. Na dit leuke en sportieve evenement kunnen jullie van je vakantie gaan genieten. 

Geef je snel op want dit is een evenement wat je niet mag missen. We hopen dat jullie allemaal met je leiders en trainers 

aanwezig zullen zijn zodat we er samen en gezellige avond van kunnen maken. 

Wat gaan we doen? 

Het evenement zal bestaan uit een zeskamp met de volgende spellen: 

Bubble voetbal 

Bubbel Voetbal (of Bubble Voetbal) is vergelijkbaar met echt voetballen; twee teams die proberen de bal in elkaar’s doel te 

werken. Er is echter 1 klein verschil wat het spel compleet anders maakt! Doordat alle spelers in een  Bubble zitten kan je 

elkaar omver lopen, tegen de keeper van de andere partij op springen of de spits van de tegenstander sandwichen!  

 

Hollandse spelletjes 

- Touwtrekken 
- Zaklopen 
- Ski lopen 
- Trektapijt 

 

Archery tag 

Archery Tag is het beste te omschrijven als een kruising tussen trefbal en paintball, maar dan met pijl en boog! Doordat de 

pijlen zijn uitgerust met speciale foam-tops kan het spel gespeeld worden zonder pijn en/of blauwe plekken. Om het gezicht 

te beschermen werken we met hoge kwaliteit paintball maskers. 
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Voordat we gaan starten met de spellen beginnen moeten de magen uiteraard gevuld worden. We gaan dus eerst wat eten 

waarbij tijdens het eten wordt uitgelegd hoe de groepen zijn ingedeeld en wie bij welk spel begint. 

Hoe laat beginnen we? 

18.00 uur ontvangst 

18.15 uur Aanvang eten en tijdens het eten toelichting op de zeskamp 

19.00 uur start zeskamp. 

Om 21.00 uur sluiten we af. 

Wat heb je allemaal nodig, wat neem je allemaal mee?  

Je hoeft niet veel mee te nemen. Kom in sportkleding met gymschoenen/sneakers. Voetbalschoenen zijn niet nodig. 

Eten en drinken 

We verzorgen het avondeten en drinken tussendoor. Je hoeft dus zelf niets mee te nemen. 

TIP: BIJ WARM WEER NEEM ZELF EEN BIDON MEE !!  

Kosten 

Deelname is helemaal gratis. 

Vragen/informatie? 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Gerth-Jan Heck of Edward Lok 

op telefoonnummer 06 57967592 (Gerth-Jan) of 06 17836450 (Edward Lok)   

Inschrijven tot uiterlijk 8 juni! 

Je kunt je vanaf vandaag aanmelden voor dit geweldige evenement.  

Stuur hiervoor een email naar wedstrijdsecretaris@rcz.nu met daarin de volgende gegevens: 

- Je naam 
- Team waar je in speelt 
- Eventuele bijzonderheden die we moeten weten zoals medicijngebruik of dat je niet alles mag eten. 

 

We zien jullie graag op 15 juni bij RCZ!! 

mailto:wedstrijdsecretaris@rcz.nu
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8hKK0yabbAhULx1kKHb4SBQgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.groupon.com/articles/how-to-survive-archery-tag&psig=AOvVaw0e_f7vqjC8c0jRN_D-OHtT&ust=1527533847967824
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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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