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Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op 

www.rcz.nu  

Volg ons ook op Facebook!   

http://www.rcz.nu/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
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Voetbalvereniging RCZ 

Dr. Scholtenstraat 20 

1509 AR  Zaandam 

Kantine tel. 075-6167190 

info@rcz.nu  

www.rcz.nu 

Bestuur Voorzitter  

Andre Punt  

tel. 06-20136764 

voorzitter@rcz.nu 

Bestuur Commerciële Activiteiten/ 

Penningmeester  

Karel Visser  

tel. 06-14727292 

penningmeester@rcz.nu 

Bestuur Secretaris  

Fiona Hoogmoed  

tel. 0650428820 

secretaris@rcz.nu  

 

Bestuur Jeugdafdeling 

Jeroen Vollrath  

tel. 06-54383837 

jeugdvoorzitter@rcz.nu 

 

Bestuur Stichting Sportpark 

Vabian Braan  

tel. 06-27023601 

stichting-sportpark@rcz.nu 

 

Wedstrijdsecretaris  

Gerth-Jan Heck  

tel.  06-57967592 

wedstrijdsecretaris@rcz.nu 

 

Ledenadministratie en contributie 

Petra Koppen  

tel. 06-51699951 

ledenadministratie@rcz.nu 

 

Coördinator toernooien 

Karel Koning   

tel. 06-36036588 

toernooi-coordinator@rcz.nu 

Coördinator Zaterdag 

Klaas Dallinga  

tel.  06–46168265 

coordinatorzaterdag@rcz.nu 

Technisch Jeugdcoördinator 

Jordy de Jong  

tel. 06-12154539 

 

Coördinator JO17-19 

Jeroen Vollrath 

tel. 06-54383837 

Jeugdvoorzitter@rcz.nu 

 

Coördinator JO12-JO15 

John van Dongen  

tel. 06-12109747 

d-coordinator@rcz.nu 

 

Coördinator JO10-JO11 

Mirjam Reimers 

tel. 06-15951725 

mirjamreimers@gmail.com 

 

Coördinator JO8/JO9/Mini’s/Dwergen 

Jan Sjouwerman  

tel. 06-10175357 

jeugdcoordinator@rcz.nu 

Coördinator Meisjes 

Krista Steding – Van der Wardt 

Coordinator-meisjes@rcz.nu 

 

Coördinator stageplaatsen 

Gert Nieborg  

tel. 06-14739528 

stage-coordinator@rcz.nu  

Jeugdactiviteiten  

Gea van de Stadt  

tel. 06-37149612 

jeugdevenementen@rcz.nu 

 

Kantineplanning 

André Punt 

Tel. 06-20136764 

voorzitter@rcz.nu 

Inkoop - Anton de Bois  

tel 06-10374645 

 

Club van 100 

Ada van der Wardt 

tel 06-38454714 

Clubvan100@rcz.nu 

 

Clubblad de Racer  

Joyce Diel 

redactie@rcz.nu 

 

Website/Facebook RCZ 

Fiona Hoogmoed 

info@rcz.nu 
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UITSLAGEN afgelopen week  

 

Programma aankomende week UIT en THUIS 

 

 

 

Beste Racers 

 

"Zo, eindelijk" zullen velen van jullie zeggen. Het voetbalseizoen zit er op, maar we kijken ook al weer 

vooruit naar het nieuwe seizoen 2018 -2019. We hebben het met z'n allen weer mooi klaargespeeld. 

Een seizoen dat ons veel hoogtepunten heeft gebracht. Wij denken aan de diverse 

kampioenschappen bij de jeugd en de senioren maar ook de geweldige afsluiting met ons Zaansprint / 

Freek Groottoernooi en het 3e Ella Arendse jeugdtoernooi.  

Een ander hoogtepunt willen wij als bestuur zeker vermelden: het ongelofelijk grote aantal vrijwilligers 

dat onze club naar dit niveau heeft gebracht. Wij zijn jullie ontzettend dankbaar en we hopen uiteraard 

dat we ook volgend seizoen weer op jullie mogen rekenen.  

Onze dank gaat ook uit naar de leden van de Club van 100. De nieuwe speeltuin is uit hun bijdrage 

gefinancierd. 

We zullen aan de weg blijven timmeren en ook volgend seizoen weer stappen maken om ons mooie 

cluppie naar een (nog) hoger niveau te tillen. Met jullie steun, en wellicht ook weer met die van nieuwe 

gezichten, moet dat zeker gaan lukken. 

 

Tot slot willen wij jullie allemaal een welverdiende vakantie toewensen en tot gauw weer op het 

voetbalveld! 

 

Bestuur RCZ 
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Trainingen jeugd en zomerstop 
Reguliere trainingen zijn afgelopen TENZIJ een individuele trainer er voor kiest nog door te trainen. 
Neem dus contact met de eigen trainer op! 
 

 

 

   

 

 

Goed nieuws!  
 
Gisteren tekenden 4 nieuwe spelers 
voor de RCZ selectie voor seizoen  
2018 - 2019: Taha Koylü, Huseyin 
Berber, Revalino Slooten en Branco 
Smit.  
Welkom mannen en veel succes en 
plezier bij onze club.  
 
 
Op de foto vlnr:  
Taha, Huseyin, trainer Frank 

Schuitemaker en Revalino  

LET OP! 

De voorlopige teamindelingen voor de jeugd worden a.s. vrijdag gecommuniceerd 

in een extra nieuwsbrief. 

De trainingstijden voor volgend seizoen volgen zo snel mogelijk. 

De trainingen beginnen weer op maandag 3 september, de eerste week na de 

zomervakantie, met uitzondering van de selectieteams die mogelijk 1 week eerder 

beginnen. 

Zij worden daar nog over geïnformeerd. 
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Langs de zijlijn 

 

Het 3de Ella Arendse Jeugdtoernooi is een feit en uit eigen beleving, maar ook feedback van ouders 

en leiders van bezoekende verenigingen, wederom een strak georganiseerd en een doorslaand 

succes.  

Ook dit jaar mocht ik het toernooi, wat vernoemd is naar Ella, vanaf de zijlijn bewonderen en het 

was een puur genot om al die voetballertjes te zien genieten. 

Het weer, een niet onbelangrijke factor, werkte ook prima mee. Niet te warm dit jaar af en toe een 

zonnetje en een verkoelend briesje zorgden voor wederom een onvergetelijk weekend. 

Een weekend mogelijk gemaakt door een elk jaar beter functionerende organisatie werpt haar snel 

groeiende vruchten af volgens in- en outsiders. En dan natuurlijk die vele, vele vrijwilligers die met 

hun niet aflatende enthousiasme en doorzettingsvermogen deze twee dagen tot een 

topevenement hebben weten te maken.  

Of het nu de mensen in kantine of keuken betrof, toiletten die altijd fris waren, veldheren, 

scheidsrechters, dagploeg, EHBO etc. etc.( ik zal gerust iets vergeten zijn op te noemen). Jullie 

waren in één woord geweldig! 

3 jaar achtereen een fantastisch Jeugdtoernooi wat de naam mag dragen van 

Ella Arendse, een toernooi niet voor haar, maar zoals zij het zelf graag  gedaan 

zou hebben. 

 

Wat een geweldige club, wat een fijne familie!" 

 

Peter Arendse 

 

 

 Dit zijn de toppers van JO10-1, die na een 

leuke, goede, sportieve en gezellige 

competitie 4e zijn geworden. 

Gisteren bij het Ella Arendse toernooi ook 

4e. Op naar volgend seizoen. 

💪🏻 

RCZ JO10-1 wenst jullie allemaal alvast een 

fijne vakantie!  

 

ELLA 

Laatste ingestuurde bijdragen 

voor  
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JO11-1 Ella Arendse-toernooi 

Afgelopen weekend werd voor de derde keer het Ella Arendse-toernooi georganiseerd en voor de 

derde keer was het een groot succes. Blije gezichten, enthousiaste spelers, de zon die het hele 

weekend scheen, vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen liepen. Het was weer geweldig.  

Klein minpuntje is dat de politie/handhaving de datum van het toernooi inmiddels ook in hun agenda 

heeft staan en er zelfs ’s ochtends al als de kippen bij zijn om auto’s die, bij gebrek aan parkeerruimte 

(er was zaterdag ook een korfbaltoernooi), niet volgens de richtlijnen geparkeerd staan op de bon te 

slingeren. Beetje jammer. 

De JO11-1-fanside had voor deze dag weer voor de nodige versnaperingen gezorgd. Er was 

homemade cake uit nagelnieuwe ovens, boterkoeken, croissants gevuld met worstjes en natuurlijk 

ontbraken de felgekleurde roze koeken niet. Dit alles om de koolhydraten op peil te houden. En 

voordat u nu Jeugdzorg gaat bellen, natuurlijk waren er ook komkommers, watermeloen, bananen, 

aardbeien, kerstomaatjes en nog meer gezonds. U raadt het waarschijnlijk al, dat was eerder op dan 

al die zoetigheden. De mannen van de JO11-1 houden hun voedingspatroon streng in de gaten. 

De Racers begonnen zaterdagmiddag aan hun toernooi met een wedstrijd tegen Sporting Almere 

JO11-2. Het ging aardig gelijk op met kansen over en weer. Een mooie aanval van RCZ wordt 

afgerond met een fraaie voorzet van Kick waar de keeper net iets eerder bij is dan Max. 

Niet alleen de Almeerse keeper wordt getest, ook Tobias wordt op de proef gesteld. Met een uiterste 

poging en z’n vingertoppen houdt hij z’n doel leeg en ook op de daaropvolgende hoekschop reageert 

Tobias weer adequaat. Een verre vrije trap van Joris belandt panklaar in de 16, maar het schot van 

Kick gaat jammer genoeg net naast. De wedstrijd eindigt zoals ie is begonnen, 0-0. 

De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen VV Assendelft JO11-1, waar in de competitie gelijk tegen 

werd gespeeld. M’n aantekeningen bij deze wedstrijden bestaat bijna alleen maar uit kansen voor 

RCZ. Max passt op Joris, die stoomt op en speelt af op Ryan die mooi vrij staat, maar de keeper is 

Ryan te snel af. Iets later een schot uit de draai van Joris: net naast. En ja, dan valt zomaar het 

doelpunt voor Assendelft uit de lucht, 1-0 achter.  

De Racers vermannen zich, stropen de mouwen op en jagen op de gelijkmaker. Een schot van Kick: 

naast. Een mooi lobje van Max: nipt naast. Tussendoor nog een schot van de Assendelvers op de 

paal. Oefff! Maar RCZ gaat door. Kopbal Fons: net naast. Aan de andere kant voorkomt Boyd met een 

profi sliding een doelpunt voor Assendelft. En dan in de “dying seconds” van de wedstrijd een 

scrimmage voor het doel van Assendelft na een hard schot van Joris dat gepareerd werd door de 

keeper, nog een uiterste poging van Jesper… u raadt het al: naast. 

Dat al die onbenutte kansen niet echt goed voor het moraal was, was te merken in de wedstrijd 

tegen Hercules JO11-1. Hercules komt door een suf doelpunt (maar die tellen ook) op voorsprong en 

al snel daarna ligt de tweede tegentreffer ook al in de touwen. RCZ herpakt zich, na een hoekschop 

belandt de afvallende bal bij Sem die ‘m van afstand het doel in schiet, 1-2. 

De 1-3 was volgens mij het gevolg van een lang seizoen. Het was op. De koppies en schouders gingen 

hangen, iets wat de JO11-1-fanside dit seizoen trouwens nagenoeg nooit heeft gezien bij het team. Er 

werden nog wel wat kansen gecreëerd en in de laatste seconden van de wedstrijd maakte Kick op 

aangeven van Fons nog de 2-3. 
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De allerlaatste wedstrijd van het seizoen was tegen WV-HEDW (Wilhelmina Vooruit – Hortus 

Eendracht Doet Winnen, what’s in a name?) JO11-3. Een mooie aanval van Ryan, Kick en Max strandt 

helaas, maar de mannen laten zien dat ze nog steeds willen winnen. Iets later een rush met mooie 

individuele acties (waaronder een heus poortje!) van Max en een diepe pass van Kick op Boyd, zijn 

schot is een prooi voor de keeper. 

Tobias wordt ook nog even aan het werk gezet, maar hij is er goed bij op een schot van dichtbij. Even 

later komt Tobias goed z’n doel uit bij een aanval van WV-HEDW en maakt zo een goede kans 

onschadelijk. Alweer in de laatste tellen van de wedstrijd zet RCZ nog even aan, schoten van Fons en 

Kick worden ternauwernood verdedigd en het uiteindelijke schot van Joris gaat… naast. Eindstand: 

de brilstand. 

Helaas geen noemenswaardige prijs dit jaar, maar dat neemt niet weg dat de fans weer genoten 

hebben van de mannen van de JO11-1. Aan de inzet ontbrak het zeker niet, aan de energie (ondanks 

alle proviand) misschien wel. De nodige school- en voetbalkampen hadden wellicht toch hun sporen 

achtergelaten bij de mannen. 

Na de laatste wedstrijd was er nog een feestelijke afsluiting bij de buffettafel van de JO11-1. Het 

bleek dat allerlei trainers en ouders en spelers verrassingen voor elkaar hadden voorbereid. De 

trainers kregen van de spelers en ouders naast een bedankspeech, een mooie bon van Sport2000, als 

dank voor hun tomeloze inzet het afgelopen seizoen.  

De spelers kregen van de trainers een prachtig tegeltje ter herinnering aan het prachtige seizoen én 

als dank voor hun tomeloze inzet. En zelfs voor uw razende reporter was er een verrassing als dank 

voor de verslagen en de tomeloze inzet het afgelopen seizoen. Een nieuwe pen, met heel veel 

vullingen. Dat schept verplichtingen… Ik wil nogmaals de JO11-1, hun trainers/begeleiding én hun 

fans bedanken voor een heel gezellig seizoen.  

Een fijne vakantie alvast en ik zie u in augustus weer langs de lijn! 

 

Uw razende reporter 
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Mooie afsluiting seizoen JO13-2  1e plaats op het Ella Arendse toernooi! 

 

René 

Keysean, Samuel, Rustu, Ruzhdi, Sven, Bruce, Ricardo, Brent, Mehmet, Atakan 

Noaquin, Erdem, Xavier, Angelo, Kick 

Alles zat mee vandaag, een heerlijk weertje en alle spelers waren in topvorm. Eerste wedstrijd 

gewonnen met 4-2, tweede met 5-0 ( een gekregen penalty werd door onze keeper Bruce genomen, 

dat bleek een goede zet. De bal ging er snoeihard in.)  De laatste was de moeilijkste tegen Onze 

Gazellen, die hadden ook alles gewonnen. Het ging  gelijk op en de eindstand was daar ook naar 0-0. 

Wij werden toch de nummer 1 op doelsaldo. En dat is natuurlijk een hele mooie afsluiting van het 

voetbalseizoen met een grote beker thuiskomen op het eigen toernooi.  

Daarna hadden de ouders en kinderen nog een verrassing in petto 

voor Rene. Als afscheidscadeau kreeg hij een prachtige voetballer, 

het logo van RCZ, met alle namen van de kinderen erin verwerkt. En 

hij kan  een keer lekker gaan eten bij Pancho’s Cantina, wat een 

verwennerij. En voor Nico, de vader van Angelo, was er ook nog 

een kadootje omdat hij het hele seizoen gevlagd heeft. Angelo 

heeft besloten volgend seizoen naar Hercules te gaan, dus bij deze 

bedanken we hem voor zijn inzet dit seizoen en wensen hem veel 

succes bij onze buren. En de sollicitatie procedure voor een nieuwe 

vlagger kan dus beginnen, we hopen op veel aanmeldingen.  

 

Als afscheidsfeestje van het team gaan de kids nog met zijn allen zwemmen in de Eemhof. Met de 

ouders erbij gaat er nog een datum geprikt worden voor een gezellige BBQ. Daarna zit het er toch 

echt op en hopen we elkaar in het nieuwe seizoen weer te zien.   

Alle ouders ook bedankt voor de support het hele seizoen en voor iedereen alvast een hele fijne 

zomervakantie.  
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AVG (Algemene verordening gegevensbescherming ) 

Per 25 mei is de nieuwe wetgeving rondom persoonsgegevens ingegaan (AVG). Als vereniging moet 

ook RCZ hieraan voldoen. In het kort betekent dit dat wij duidelijk moeten aangeven met welk doel 

persoonsgegevens gevraagd worden en wat er met deze informatie gebeurd. Daarnaast kan iedereen 

zelf bepalen hoe zijn/haar persoonlijke gegevens gebruikt worden. Hieronder meer details: 

RCZ en privacy 

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In 

het kort ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Deze wet heeft ook consequenties voor 

de  werkwijze van RCZ met persoonsgegevens. RCZ gaat uiteraard zorgvuldig om met de 

privacygegevens van de leden. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe 

is beperkt. Voor het lidmaatschap en de uitwerking van voetbal- en verenigingsactiviteiten worden 

persoonsgegevens van en over leden vastgelegd. We beperken het vastleggen en het gebruik van 

deze persoonsgegevens tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de 

voetbalvereniging.  

RCZ verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 

het lidmaatschap, tenzij RCZ wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze 

derden. De verwerkers van gegevens, zoals Sportlink, hebben een verwerkersovereenkomst 

opgesteld. In het privacyreglement is beschreven hoe RCZ omgaat met de ledengegevens en welke 

rechten een lid heeft. De privacy policy van RCZ staat hier op de website. 

Sportlink, RCZ en privacy 

Na je aanmelding bij de KNVB en/of RCZ verwerkt Sportlink jouw gegevens. Sportlink waarborgt en 

respecteert hierbij jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de van toepassing zijnde gedragscodes. 

Privacyniveaus binnen Sportlink 

Een privacyniveau is persoonlijk. Het privacyniveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met 

anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een persoonlijk privacyniveau. Personen die gebruik 

maken van de Voetbal.nl app of de KNVB-Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit drie niveaus: 

Afgeschermd, Normaal en Beperkt. 

 

Wat houden deze niveaus in? 

–       Afgeschermd: met dit privacyniveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen 

kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning 

van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om 

iemand tijdens het proces te legitimeren, zijn beschikbaar voor de gebruiker. 

–       Normaal: met dit privacyniveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar 

gesteld aan anderen. 

–       Beperkt: met dit privacyniveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen 

kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen. 

Waar worden welke gegevens vanuit Sportlink getoond? 

De instellingen van jouw privacyniveau hebben invloed op verschillende producten: 

https://www.rcz.nu/706/algemene-voorwaarden--privacy-policy-rcz/
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o De app KNVB Wedstrijdzaken: omdat de spelers met deze app geïdentificeerd worden, 

worden hier de persoonsgegevens van de speler getoond. 

o De app Voetbal.nl: bij het “Zoeken” in de app wordt de informatie getoond op basis van de 

ingestelde privacyregels. 

Hoe pas je je privacy-instellingen aan? 

Je kunt jouw privacy-instellingen op verschillende manieren aan (laten) passen: 

1. zelf wijzigen in de app (KNVB Wedstrijdzaken en Voetbal.nl); 

2. via de ledenadministratie van RCZ die het privacyverzoek in Sportlink Club administratie kan 

verwerken. 

Vanwege de hoeveelheid leden heeft optie 1 de voorkeur. 

Wat zijn de consequenties als je kiest voor privacyniveau Afgeschermd of Beperkt? 

Dit is een bewuste keuze van de speler of ouder van een lid van RCZ. Echter zijn de buitenwereld 

en/of medespelers zich daar niet altijd bewust van. Zij zien op de website de indicatie “Anoniem” 

(afgeschermd) of alleen de naam (beperkt). Bij de app Voetbal.nl wordt bij het zoeken niemand 

(afgeschermd) of alleen de naam (beperkt) gevonden. De informatie uit de Sportlink administratie 

zorgt ervoor dat het op een correcte wijze wordt getoond. 

Beeldmateriaal 

Voor de foto die nodig is voor het lidmaatschap van de KNVB kunt u zelf via www.voetbal.nl (of de 

app) aangeven of deze publiek zichtbaar is. Wij plaatsen, zoals vermeld in onze privacy policy, 

actiefoto’s van wedstrijden of andere activiteiten op onze website of sociale media. U kunt deze altijd 

laten verwijderen door een bericht te sturen naar info@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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