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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 UIT en THUIS 

 

 

 

 

Trainingen jeugd en zomerstop 
In verband met de toernooien die verschillende teams nog spelen de komende weken gaan de 
trainingen nog door: 
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 begint na de zomervakantie weer! 
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Vrijwilligers Ella Arendse Toernooi 2018 
 

Beste vrijwilligers, 

 

Nog een paar dagen en dan gaan wij van start met ons fantastische 3e RCZ Ella Arendse 

jeugdtoernooi 2018. Op dit moment hebben wij nog geen afzeggingen. Dat betekent dat wij 

circa 1.270 kinderen in de leeftijd tussen 7 en 17 jaar gaan ontvangen op ons terrein. Het is 

een groot toernooi dat voor alle niveaus geschikt is. Dus dat alle sterren volop kunnen stralen. 

 

De zaterdag is de drukste dag, daar er veelal op kleinere velden gespeeld gaat worden door de     

jongste kinderen. Zondag zal voelen als een rustigere dag, maar ook dan spelen er 36 teams 

op onze velden, waardoor er toch zo’n 460 spelers naar onze club komen. 

 

RCZ is groots in het samenbrengen van personen die iets willen doen voor de club. Dus nu 

ook weer voor ons jeugdtoernooi vele aanmeldingen vanuit ouders en jeugdleden.  

ECHT HELEMAAL TOP! 

Hartstikke bedankt voor jullie inbreng!! 

 

De uitdaging zit in het opmaken van schema’s om jullie als vrijwilligers een plek te geven op 

het     terrein. Ik kan zeggen dat wij meer dan 140 vrijwilligers hebben vanuit onze 

vereniging, jeugdafdeling, ouders maar ook vanuit buiten onze club. 

 

#  circa 60 personen staan ingedeeld die rondom de wedstrijden de veldcoördinatie doen,         

schoonmaak, spelvorm begeleiden, ontvangst regelen 

#  circa 25 personen die de bezetting in de kantine regelen om iedereen van een natje en 

een droogje te voorzien 

#  circa 45 scheidsrechters zijn ingedeeld over alle wedstrijden heen, waar tevens onze 

jeugd in met veel spelers meehelpen. 

#  circa 10 mannen van de dagploeg, “oude” RCZ knarren komen helpen om het terrein 

in orde te brengen 

 

Daarnaast zijn er vanuit het bestuur en jeugdafdeling vertegenwoordigers aanwezig om onze 

club RCZ te promoten en daar waar nodig te ondersteunen. 

En niet te vergeten alle vrijwilligers van RCZ en bezoekende teams die als leider / begeleider 

fungeren om hun teams te begeleiden tijdens dit toernooi.  
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De EHBO van ons toernooi wordt verzorgd door KNV EHBO Vereniging Blokker-Zwaag.  

Vanuit deze vereniging zal de zus van Ella Arendse, mevr. Marianne Sabel, beide dagen 

aanwezig zijn met een assistent. Ik ben blij met hun inzet vanwege hun grote kennis op gebied 

van evenementen en professionele aanpak en goede zichtbaarheid op ons terrein. 

 

U vindt hieronder een overzicht van de vrijwilligers en hun activiteiten tijdens ons 

jeugdtoernooi. De scheidsrechters staan niet  vermeld in dit overzicht maar worden apart 

ingelicht over hun dag en starttijd.   

 

Wij willen jullie alvast bedanken voor de geweldige inzet. Top!! 

 

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

 

Klik HIER voor een link naar het informatie/programmaboekje 

Vrijdagmiddag 8 juni circa 16:00 uur  
    

Taak  persoon  

    

Doelen Halen  Rene van der Wardt  

  Arnaud Neelen  

  Don Hagmeijer (JO13-3)  

  Desmond (Hercules)  

    

Voorbereidingen  Ada van der Wardt Peter Nauta 

  Brigitte Brekelmans (JO13-3) Remco Smit 

  Rita Huijsman Arnaud Neelen 

  Marieke Alhamad Weijters (JO9-2) Denice Arendse 

  Gea van der Stadt Mark van Duin 

  Fons Neelen Anneke Swartsenburg 

    

Ballen + hesjes  Bertus Koene  

 

Zaterdagochtend 9 juni 2018   

      

Taak Aanwezig  Locatie  Persoon 

      

Veldheer 08:15 uur  Veld A  Dennis Pool 

 08:15 uur  Veld B  Melvin van oostveen (JO10-4) 

 08:15 uur  Veld C -1-  Hakim Vader Otman (J09-1) 

 08:15 uur  Veld C -2-  Vabian Braan (JO8-1) 

 08:15 uur  Veld C  Daan Bolderink (JO9-1) 

 08:15 uur  Veld D -1-  Robert Aikema (dwergen) 

 08:15 uur  Veld D -2-  Frank Meijn (JO11-2) 

 08:15 uur  Veld D  Remco Steding (MO13-1) 

https://www.rcz.nu/Data/RCZ/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_618/Ella_Arendse_Toernooi_2018.pdf
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Ontvangst  08:00 uur  Kantine  Shanna Lok (J01-2 / JO9-1) 

 08:00 uur  Kantine  Mariella Bolderink (JO9-1) 

 08:00 uur  Kantine  Remco Smit 

      

Tombola 09:30 uur  Velden  Mary Ketema 

     Arnaud Neelen 

      

Spelvorm 09:00 uur  Trainingsveld  Esther Baas (JO11-1) 

 09:00 uur  Trainingsveld  Claudia de Vries(JO11-1) 

      

Schoonmaak 12:00 uur  Kleedkamer  Jantine Volmer (JO11-1) 

 12:00 uur  Kleedkamer  Denice Arendse 

 12:00 uur  Kleedkamer  Frank Buis (MO13-2) 

      

Prijs uitreiking 11:45 uur  Trainingsveld  Jeroen Vollrath (RCZ) 

 11:45 uur  Trainingsveld  Calvin Stengs (AZ) 

 11:45 uur  Trainingsveld  Ron Vlaar (AZ) 

 

Zaterdagmiddag 9 juni 2018   

      

Taak 

Aanwezi

g  Locatie  Persoon 

      

Veldheer 12:30 uur  Veld A  Quinn Vollrath (JO17-1) 

 12:30 uur  Veld B  Gilson Roderigues (JO11-3) 

 12:30 uur  Veld C -1-  Gert Nieborg (MO13-2) 

   Veld C -2-  NVT 

 12:30 uur  Veld D -1-  Gert-Jan Heck 

   Veld D -2-  NVT 

      

Ontvangst  12:00 uur  Kantine  
Yolanda Brinkkemper (MO13-

2) 

 12:00 uur  Kantine  Nicole Katroos (MO13-2) 

   Kantine  Remco Smit 

      

Tombola 13:30 uur  Velden  Brenda Huijsman (JO11-1) 

     Iris Bekker (JO11-1) 

      

Spelvorm 13:00 uur  Trainingsveld  Sebastiaan Oostrom 

 13:00 uur  Trainingsveld  Lydia  Sieraad 

 13:00 uur  Trainingsveld  Denice Arendse 
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Schoonmaak 17:00 uur  Kleedkamer  Iris Bekker (JO11-1) 

 17:00 uur  Kleedkamer  Denice Arendse 

 17:00 uur  Kleedkamer  Arnaud Neelen 

 17:00 uur  Kleedkamer  Jantine Volmer 

      

Prijs uitreiking 16:45 uur  Trainingsveld  Jeroen Vollrath 

 16:45 uur  Trainingsveld  Andre Punt 

 16:45 uur  Trainingsveld  AZ Speler ?? 

 

Zondagochtend 10 juni 2018   

      

Taak Aanwezig  Locatie  Persoon 

      

Veldheer 08:30 uur  Veld A  Martijn van Meggelen (JO13-03) 

 08:30 uur  Veld B  Gert Nieborg 

 08:30 uur  Veld C -1-  Cees Kok (Zon 1) 

   Veld C -2-  NVT 

 08:30 uur  Veld D -1-  Gerth-Jan Heck 

   Veld D -2-  NVT 

      

Ontvangst  08:00 uur  Kantine  Arnaud Neelen 

 08:00 uur  Kantine  Remco Smit 

      

Tombola 09:30 uur   Velden  Nathalie Sieben 

     Hannie op den Velde 

      

Spelvorm 09:30 uur  Trainingsveld  Denice Arendse 

 09:30 uur  Trainingsveld  Dorcas Punt 

      

Schoonmaak 12:30 uur  Kleedkamer  Denice Arendse 

 12:30 uur  Kleedkamer  Dorcas Punt 

 12:30 uur  Kleedkamer  Hannie op den Velde (JO17-1) 

      

Prijs uitreiking 12:30 uur  Trainingsveld  Jeroen Vollrath 

 12:30 uur  Trainingsveld  Andre Punt 

   Trainingsveld    

 

 

Tip: kom op de fiets!  

We verwachten een grote drukte en zo bieden we onze gasten die 

van verder komen een parkeerplek. 
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Zondagmiddag 10 juni 2018   

      

Taak Aanwezig  Locatie  Persoon 

      

Veldheer 13:00 uur  Veld A  Michel Coppoolse (JO15-01) 

 13:00 uur  Veld B  Arnaud Neelen  

 13:00 uur  Veld C -1-  Tom Koene (Zon 1) 

   Veld C -2-  NVT 

 13:00 uur  Veld D -1-  Jurrian van der Water (Zon 1) 

   Veld D -2-  NVT 

      

Ontvangst  12:30 uur  Kantine  Arianne Kwaks (JO13-1) 

 12:30 uur  Kantine  Brigitte Brekelmans (JO13-3) 

      

Tombola   Velden  NVT 

      

Spelvorm   Trainingsveld  NVT 

   Trainingsveld  NVT 

      

Schoonmaak 17:00 uur  Kleedkamer  Frank Witbaard 

 17:00 uur  Kleedkamer  Arnaud Neelen 

      

 17:00 uur  Terrein  Allen die nog aanwezig zijn 

      

Prijs uitreiking 16:45 uur  Trainingsveld  Jeroen Vollrath 

 16:45 uur  Trainingsveld  Andre Punt 

   Trainingsveld    

 

EHBO 

Zaterdag  Marianne Sabel 

KNV EHBO Vereniging Blokker-

Zwaag 

EHBO  Pascal Riwald 

KNV EHBO Vereniging Blokker-

Zwaag 

  Anita Huijsman VV RCZ 

    

Zondag  Marianne Sabel 

KNV EHBO Vereniging Blokker-

Zwaag 

EHBO  Jaimie Dik 

KNV EHBO Vereniging Blokker-

Zwaag 
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Scheidsrechters 
Ella Arendse Toernooi 2018 

 
Best vrijwilligers, 

In onderstaand schema staan de begintijden van jullie 1e wedstrijd  die jullie als 

scheidsrechter gaan begeleiden op zaterdag 9 juni en zondag 10 juni.  

Wij vinden het fantastisch dat jullie deze taak op jullie nemen.  

Op ieder veld zijn 1 of meer veldheren aanwezig die jullie ondersteunen met het verzorgen 

van de wedstrijdbal, gekleurde hesjes, aanspreekpunt EHBO en als stand-by voor jullie als 

scheidsrechter. 

Graag ongeveer een 30 minuten voor de 1e wedstrijd aanwezig zijn in de bestuurskamer. 

Hier krijg je naast een fluit, pen en notitieblokje ook jouw overzicht van de wedstrijden die je 

dat dagdeel als scheidsrechter leidt.  

Je zal per dagdeel circa 4 tot 5 korte wedstrijden fluiten. 

Heel veel succes en bedankt voor de medewerking!! 

 

Voor zondag 10 juni vanaf 13:15 zoeken we nog 1 scheidrechter! 

Neem contact op met Arnaud: 06-16166255 

 

Zondag Scheidsrechters         

   Zondagochtend   Zondagmiddag  

            

Naam    1e wedstrijd  Veld   1e wedstrijd  Veld  

    tijdstip      tijdstip     

            

Hans Slob   09:25 uur  B         

Hans Sieraad   09:00 uur  C         

Finch Felius   09:25 uur  A         

Odair dos Santos   09:25 uur  C   13:15 uur  D  

Theo   09:25 uur  D   13:40 uur  A  

Marcel Goebert   09:00 uur  B   13:40 uur  B  

Karel Koning   09:00 uur  A   13:15 uur  B  

Martin de Bruine   09:00 uur  D   13:15 uur  C  

Peter Nauta          13:15 uur  A  

Gert-Jan Heck          13:40 uur  D  

Remco van der Bosch          13:40 uur  C  
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Zaterdag Scheidsrechters         

   Zaterdagochtend   Zaterdagmiddag  

            

Naam    1e wedstr.  Veld   1e wedstr  Veld  

    tijdstip      tijdstip     

            

            

Tibor Heck  (JO15-1)   08:55 uur  A1         

Thomas Correia (JO13-1)   08:55 uur  B2         

Sander Kroonenberg (JO13-1)   08:55 uur  A2         

Jorrit Bosch (JO15-1)   08:30 uur  B2         

Jady ten Cate (JO14-1)   08:30 uur  A2   12:45 uur  A2  

Wesley Sieben (JO15-1)   08:30 uur  A1   12:45 uur  A1  

Tim La Heij (JO15-1)          13:10 uur  A1  

Loek Verkuijl (JO15-1)          13:10 uur  A2  

Lorenzo Carbin (JO17)          12:45 uur  B2  

Rick van den Dongen (JO17)          12:45 uur  D  

             

Eddy Karten   08:55 uur  B1         

Milco Leijding   08:30 uur  B1   13:10 uur  C  

Marcel Goebert          12:45 uur  C  

Theo          13:10 uur  D  

Mischa Smit          12:45 uur  B1  

Nick Bodifee          13:10 uur  B2  

Karel Koning          13:10 uur  B1  

                       

             

Nika Uiterwaal (JO15-3)   08:30 uur  C1a         

Bartek Ostrowski (JO15-2)   08:30 uur  D1b         

Fons Neelen (JO11-1)   08:30 uur  C2b         

Youri Bleeker (JO15-2)   08:55 uur  C2b         

Finch Felius (JO15-2)   08:30 uur  C2a         

Stijn van Meggelen (JO15-2)   08:55 uur  C1a         

Aaron Neelen (JO15-2)   08:30 uur  D2a         

Adri   08:30 uur  C1b         

Kick Karten (JO11-1)   08:30 uur  D1a         

Jari Hörchner (JO13-1)   09:20 uur  D2a         

Luca Porec (JO13-1)   09:20 uur  D2a         

Joel van der Wardt JO14-1)   08:55 uur  D1a         

Jarno Nauta (JO15-2)   08:30 uur  D2b         

Quinten Smit (JO15-1)   08:55 uur  D1b         

Ivar Heck (JO15-1)   09:20 uur  D2b         
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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.  

  

 Alvast bedankt voor het retourneren! 

 

KNVB cursus pupillentrainer  

Bedankt!  

De afgelopen weken hebben we met een groep trainers de KNVB cursus pupillentrainer gevolgd. Dinsdag de 29e 

was de diploma uitreiking. De meesten van ons zijn gelukkig geslaagd. Ik wil RCZ bedanken voor de kans die ze 

ons geboden hebben om deze cursus te volgen. Daarnaast wil ik Jordy de Jong bedanken voor zijn hulp en 

begeleiding tijdens de cursus. Tenslotte wil ik mijn medecursisten bedanken voor hun tips en voor de gezelligheid 

gedurende de cursusavonden. We hebben een hoop geleerd wat we in de aankomende seizoenen toe kunnen 

passen. 💪 

 

Michiel Honig.  
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Nog in te vullen 
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Verslag FC Castricum – RCZ jo11-1 en verslag RCZ jo11-1 – ODIN 59 jo11-2 

(nagezonden) 

Waren de mannen van de jo11-1 nog maar net geland vanuit Maastricht na een zeer geslaagd voetbalweekend, 

moesten ze op donderdagavond 24 mei al weer aan slag om een competitiewedstrijd (om des keizers baard) in te 

halen. FC Castricum wilde de wedstrijd per sé spelen, ook al ging het nergens meer om. Dus sleepten de Racers 

en de jo11-1-fanside zich de Provincialeweg af richting Castricum. Nou weet iedereen Castricum nog wel te 

vinden, maar het veld zelf lokaliseren was voor menigeen nog een uitdaging. 

Niettemin kon er nipt op tijd compleet aangevangen worden. Max speelde niet mee, zijn blessure had rust nodig, 

dus was er maar één wisselspeler. Ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken, maar het was al snel duidelijk 

dat Maastricht nog in de benen van de mannen zat. 

Castricum komt op voorsprong doordat er een mannetje riant vrij staat voor het doel, de Racers zetten wel aan, 

maar je ziet dat ze nog moe zijn. Joris schiet van heel ver op het Castricumse doel waar Fons al klaar staat, maar 

de bal zoeft al draaiend voorbij Fons zo het doel in, 1-1. Het volstaat om te melden dat RCZ bij rust 4-1 achter 

stond. In de rust volgt een peptalk, maar iedereen heeft het “end in de bek” en dan moet er nog een helft 

gespeeld worden. Kick blijft last houden van z’n hiel, Jesper krijgt geen lucht meer en ook bij de andere spelers 

hangt de tong op hun voeten. 

Bij gebrek aan wisselspelers volgt een noodgreep zodat de wedstrijd toch nog uitgespeeld kan worden. Jesper en 

Tobias ruilen van shirt, Tobias wordt een veldspeler en Jesper gaat keepen. Het blijkt een niet onverdienstelijke 

wissel. Jesper staat z’n mannetje en Tobias geeft twee mooie voorzetten waardoor Fons en Sem kunnen scoren! 

De wedstrijd wordt uiteindelijk verloren met 6-3, maar de mannen hebben wéér een keer laten zien dat ze voor 

elkaar door het vuur gaan. 

En afgelopen zaterdag was er dan toch eindelijk de allerlaatste competitiewedstrijd van dit seizoen en wat een 

bof: het was een thuiswedstrijd. Als tegenstander stond het team van ODIN 59 uit Heemskerk op het veld. De 

wedstrijd begint van beide kanten lekker fanatiek. Na druk van RCZ kopt Fons de bal binnen, 1-0. Dan volgt een 

vrije trap van Kick, waarop Max mooi de 16 in gaat, er wordt verdedigd en de afvallende bal belandt bij Boyd. Van 

afstand haalt hij op z’n befaamde manier uit, maar net naast.  

RCZ is lekker aan het aanvallen, van de moeheid van donderdagavond is niets meer te merken. Er volgt kans op 

kans en Jesper weet op aangeven van Max de 2-0 te scoren. Weer volgen aanvallen, paal (Kick), over (Fons), 

maar Fons haalt z’n gram door de voorzet van Jesper van dichtbij snoeihard de touwen in te jagen, 3-0. De 4-0 

valt niet veel later. Max legt de bal vanuit een hoekschop panklaar op Kick z’n bol en het vierde doelpunt is een 

feit.  

Meteen na rust scoort ODIN de 4-1. Het geeft ze moed en RCZ oogt, ondanks de ruime voorsprong, plots wat 

onzeker. Gelukkig is daar dan Tobias die de hele wedstrijd goed alert is en ook Sem speelt achterin een sterke 

wedstrijd. De Racers komen uit hun dipje en laten weer mooie en goede acties zien waarin ze elkaar weer goed 

weten te vinden.  

Dan is er uit het niets een opstootje met een heus handgemeen. Voor de toeschouwers komt het min of meer uit 

de lucht vallen. De wedstrijd leek tot dan toe vrij sportief te verlopen. Ik zal heus niet verkondigen dat de jo11-1 

brave engeltjes zijn, een stevige schouderduw, een te enthousiaste tackel, een zet, een por, ze doen het ook (ik 

heb me laten vertellen dat dat hoort onder het kopje: “voetbal is een contactsport”), maar deze agressieve eruptie 
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kwam als een verrassing. Gelukkig is het snel gesust en zitten de hoofdrolspelers aan de kant. De wedstrijd gaat 

nog even door en Jesper bepaalt de eindstand op 5-1. 

Na het eindsignaal zijn de frustraties bij de tegenstander zo hoog opgelopen, dat er door sommige spelers nog 

wat over het veld geschreeuwd wordt en er zelfs uitdagend op Racers wordt afgelopen. Penalty’s worden er niet 

meer genomen. Een beetje een domper, maar het neemt niet weg dat de jo11-1 in hun laatste wedstrijd hebben 

laten zien dat het een echt hecht team is, waar het met de teamspirit wel goed zit. Een leuke bijkomstigheid is dat 

ze ook nog erg aardig kunnen voetballen. 

Ik wil alle invallers van het afgelopen seizoen, de scheidsrechters, het kantinepersoneel, de supporters van de 

jo11-1-fanside, de coaches/trainers Eddy, Remco en Oda, maar vooral alle spelers van de jo11-1: Tobias, Kick, 

Sem, Boyd, Fons, Joris, Max, Ryan en Jesper heel erg bedanken voor een geweldig seizoen. Ik heb er van 

genoten!  

Uw razende reporter 

RCZ 5 Kampioen!  

 

De mannen van RCZ 5 werden Zondag 3 juni kampioen. Het team onder aanvoering van Basar Kilinc draaide al 

het gehele seizoen in de top van de 8e klasse mee. Vandaag sloten zij het succesvolle seizoen af door een 0 - 5 

overwinning op ADO '20 10, waarmee zij op doelsaldo kampioen werden. Spannend tot op het einde dus! Goed 

gedaan mannen en gefeliciteerd! 

 

 

 

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! 
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RCZ ZESKAMP 2018 

 

Vrijdag 15 juni 2018 

 

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

Inschrijven tot uiterlijk 8 juni! 

 
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. 
-  

Voor invulling van de dag zie vorige racer 
 

We zien jullie graag op 15 juni bij RCZ!! 

 

 

 

 

 

 

mailto:wedstrijdsecretaris@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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