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PROGRAMMA komende week Thuis 
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Programma volgende week UIT 

 

 

 

UITSLAGEN afgelopen week  
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Dwergentraining programma: 

zaterdag 18 mei dwergentraining 10 tot 11 uur  

zaterdag 25 mei geen training    i.v.m. Freek groot toernooi  

donderdag 30 mei 100% Fun-ochtend voor RCZ dwergen en JO7 
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Club van het Jaar-verkiezing 

In 2018 werden we, met jullie hulp, 

Vereniging van het Jaar voor de provincie 

Noord-Holland. Ook dit jaar doen we weer 

mee met deze Verkiezing die nu Club van 

het Jaar heet. Vanaf 6 mei kunnen jullie 

weer op RCZ stemmen via 

www.clubvanhetjaar.nl. Meer informatie volgt 

snel! 

LET OP: na het stemmen krijg je een email 

met een bevestigingslink. Vergeet niet op die 

link te klikken, anders telt je stem niet!  

 

 

 

 

 

 

Kantine rooster week 18/19 mei: 

Zaterdag 18 mei: 

09.00-13.00 : Inge & Arnaud 

08.15-10.30 : Ouder JO13-1 + Ouder JO12-2 

10.30-13.00 : Ouder JO8-1 + Ouder JO9-3 

 

13.00-Einde : Mary & Sanne & Quinta en René 

14.00-16.30 : Ouder MO15-1 

16.00-18.30 : Speler RCZ 35+2  

 

Zondag 19 mei: 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

 

Maandag 20 mei:         18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 21 mei:           17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 22 mei:             17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 23 mei:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    Gré 

                 21.00 – einde    Esther 

http://www.clubvanhetjaar.nl/
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Wil jij ook scheidsrechter worden? 

Dan is dit iets voor jou! 
 

 

 

Aan het begin van seizoen 2019-2020 start bij RCZ namelijk een KNVB cursus 

"verenigingsscheidsrechter". 

 

De cursus bestaat uit 4 verplichte cursusavonden verdeeld over 3 maanden. Deze 

avonden worden gehouden in de RCZ-kantine. De exacte data zijn nog niet 

beschikbaar maar volgen zo spoedig mogelijk. Inschrijven kan wel al via deze 

link: https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13229055. Zie 

ook: https://www.rcz.nu/458/scheidsrechters/ 

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Nauta via 

scheidsrechters@rcz.nu 

 

Het einde van het voetbalseizoen nadert! 

Nu zijn er leden die even niet weten wat ze volgend jaar willen, een andere sport, 

club, het kan allemaal. Maar wat ze wel weten is dat als je RCZ wilt verlaten je voor  

1 mei 2019 moest opzeggen!! 

Dit staat namelijk duidelijk op de website,  ook wat de gevolgen zijn van te laat 

opzeggen:  je betaalt ook de volledige contributie voor volgend seizoen. 

Er zijn inmiddels al mensen druk bezig met het indelen van de teams voor volgend 

seizoen en het is heel vervelend als er constant wijzigingen plaats vinden bij de 

leden. 

Maar mag je dan niet opzeggen? Ja  dat mag wel, we schrijven je wel uit als je echt 

niet meer wilt voetballen, maar je kunt niet voetballen bij een andere vereniging 

zolang niet alle contributie is voldaan.  

Inschrijven bij een andere vereniging kan, maar je moet wel altijd eerst netjes 

afmelden bij de huidige vereniging en die mag zelf de opzegdatum bepalen. 

Nog vragen hierover? 

Mail dan naar ledenadministratie@rcz.nu 

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13229055
https://www.rcz.nu/458/scheidsrechters/
mailto:scheidsrechters@rcz.nu
mailto:ledenadministratie@rcz.nu
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 

Wist je dat….. 
  
je bij RCZ je frituurvet en oud papier in kan leveren? De 
opbrengst gebruiken we weer om voor jullie mooie 
activiteiten te organiseren. 
  
*Frituurvet kan worden ingeleverd in het fietsenhok.  
*Oud papier mag in de bakken met blauwe deksel langs het pad bij de ingang van 
ons complex. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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POULE-INDELINGEN   

33e  ZAANSPRINT/ FREEK GROOT  TOERNOOI 

Poule 1     Poule 2  

RCZ 35+1   `  RCZ 35+2  

DIOS 1     PSZ 35+1 

Zaandijk 1     Zaandijk 2  

Koene & Co    Bonarius 2 

 

Poule 3     Poule 4 

Op den Velde Industrie  Olam Cacao 1 

Thijssen     RCZ 45+2 

Olam Cacao 2    RCZ Zaterdag 2 

DIOS 2     Malse Mannen         

       

Poule 5     Poule 6 

Duzzies     Anoniem 

TOB      Vrouwen JO9 

Bonarius 1     Pointer Sisters 

RCZ Combi     

 

Poule 7 

Holland Casino 

Zaanlandia 

FC Zaandam 
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WEDSTRIJDSCHEMA 

32e RCZ ZAANSPRINT/ FREEK GROOT  TOERNOOI 

Tijd  Veld Poule Wedstrijd     Uitslag 

 

10.00-10.25 A1 1 RCZ 35+1 – DIOS 1 

10.00-10.25 A2 1 Zaandijk 1 – Koene & Co 

10.00-10.25 B1 2 RCZ 35+2 – PSZ 35+1  

10.00-10.25 B2 2 Zaandijk 2 – Bonarius 2 

10.00-10.25 C1 3 Op den Velde Industrie - Thijssen 

10.00-10.25 C2 3 Olam Cacao 2 – DIOS 2 

10.00-10.25 D1 6 Anoniem – Pink Ladies 

10.00-10.25 D2 7 Holland Casino - Zaanlandia 

 

10.30-10.55 A1 4 Olam Cacao 1 – RCZ 45+1 

10.30-10.55 A2 4 RCZ Zaterdag 2– Malse Mannen 

10.30-10.55 B1 5 Duzzies – TOB 

10.30-10.55 B2 5 Bonarius 1 – RCZ Combi 

10.30-10.55 C1 6 Pink Ladies – Pointer Sisters 

10.30-10.55 C2 7           Holland Casino – FC Zaandam 

 

11.00-11.25 A1 2 RCZ 35+2 – Zaandijk 2 

11.00-11.25 A2 2 PSZ 35+1 – Bonarius 2 

11.00-11.25 B1 3 Op den Velde Industrie – Olam Cacao 2 

11.00-11.25 B2 3 Thijssen – DIOS 2 

11.00-11.25 C1 1 RCZ 35+1 – Zaandijk 1 

11.00-11.25 C2 1 DIOS 1 - Koene & Co 

11.00-11.25 D1 6 Anoniem – Pointer Sisters 

11.00-11.25 D2 7 Zaanlandia – FC Zaandam 

 

11.30-11.55 A1 5 Duzzies – Bonarius 1 

11.30-11.55 A2 5 TOB – RCZ Combi 

11.30-11.55 B1 6 Anoniem – Pink Ladies 

11.30-11.55 B2 7 Holland Casino - Zaanlandia 

11.30-11.55 C1 4 Olam Cacao 1 – RCZ Zaterdag 2 

11.30-11.55 C2 4 RCZ 45+1 – Malse Mannen 
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12.00-12.45   LUNCHPAUZE 

 

12.45-13.10 A1 3 Op den Velde Industrie – DIOS 2 

12.45-13,10 A2 3 Thijssen – Olam Cacao 2 

12.45-13.10 B1 1 RCZ 35+1 – Koene & Co 

12.45-13.10 B2 1 Zaandijk 1 – DIOS 1 

12.45-13.10 C1 2 RCZ 35+2 – Bonarius 2 

12.45-13.10 C2 2 PSZ 35+1 – Zaandijk 2 

12.45-13.10 D1 6 Pink Ladies – Pointer Sisters 

12.45-13.10 D2 7 Holland Casino – FC Zaandam 

 

13.15-13.40 A1 6 Anoniem – Pointer Sisters 

13.15-13.40 A2 7 Zaanlandia – FC Zaandam 

13.15-13.40 B1 4 Olam Cacao 1- Malse Mannen 

13.15-13.40 B2 4 RCZ 45+1 – RCZ Zaterdag 2 

13.15-13.40 C1 5 Duzzies – RCZ Combi 

13.15-13.40 C2 5 TOB – Bonarius 1 

13.50  A  Penalty schieten 7 poulewinnaars  

14.30  A  FINALE 

 

 

REaal Sranang 35+--RCZ 35+ 

Hedenmiddag moesten wij naar Amsterdam om RS te bestrijden en wel op een 

ongebruikelijke tijd om 16.30 en dat werd bijna 17.00 .De wedstrijd was er niet naar om een 

groot verslag daar ik het in sommige gevallen gemist heb en de wedstrijd er ook niet naar 

was wij het grootste gedeelte op de helft van RS aan het ballen. Het werd uiteindelijk 3-9 

voor ons de doelpunten makers waren, Ref, Hakan , Patrick, Nealton en Peter. 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S😓 
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100 % Fun- Spelletjesochtend 2019 
Donderdag 30 mei 10.15 – 12.30 uur 

Voor : Dwergen & JO7/ Mini Racers 

Donderdag 30 mei vanaf 10.15 uur gaan we het voetbalseizoen bij RCZ afsluiten voor de spelers van de RCZ 

Dwergen en de JO7/Mini Racers. 

We gaan met kleine groepjes kinderen allerlei leuke sport- en spelactiviteiten doen. 

Na afloop van de spelactiviteiten gaan we met z’n allen nog wat eten zodat iedereen met een gevulde maag 

lekker en tevreden naar huis kan. 

Om alles goed te kunnen voorbereiden willen we vooraf weten wie er komt. 

Geef je snel op want dit is een RCZ evenement wat je niet mag missen!! We hopen dat alle dwergen en spelers 

van de Mini Racers  aanwezig zijn zodat we er samen één groot feest van kunnen maken en zo dit seizoen samen 

leuk kunnen afsluiten!  

Vragen of meer informatie?? 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Gea   

jeugdevenementen@rcz.nu  

Kosten 

We vragen een eigen bijdrage van 3 euro per deelnemer. Te betalen op Donderdag 30 mei 

 

Inschrijven tot uiterlijk 23 mei!!! 

Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor dit geweldige evenement bij de leider van je team.  

Vul onderstaande strookje in en lever deze in bij de leider van je team. 

___________________________________________________________________________ 

INVULSTROOKJE 100% FUN-SPELLETJESOCHTEND uitknippen en inleveren bij de leider/trainer van je 

team!!!!! 

  Team Naam Bijzonderheden 

   

Lever dit strookje bij je leider/trainer in dit kan tot uiterlijk 23 mei!!! 
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The Night of the Racers!!! 2019 

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 

Voor alle spelers van JO-8, JO-9,JO-10,JO-11, 

JO-12,JO13,MO-13. 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei is het dan eindelijk zover!! 

 2 superleuke dagen bij RCZ speciaal voor jou met allerlei leuke activiteiten. 

We beginnen op donderdagmiddag om 13.00 uur en het programma eindigt  op vrijdagochtend om 11.00 uur. 

Uiteraard zijn de trainers/leiders ook aanwezig zodat er voor de kinderen bekende gezichten aanwezig zijn. 

Geef je snel op want dit is een evenement wat je niet mag missen!! We hopen dat alle jeugdleden van de 

genoemde teams aanwezig zijn zodat we er samen één groot feest van kunnen maken!  

Wat gaan we doen??? 

Donderdagmiddag  30 mei 

13.00 uur Ontvangst alle deelnemers, indelen slaapplaatsen en een superleuk middag & 

avondprogramma. 

Vrijdag  31 mei  

08.00 uur  Opstaan, aankleden en ontbijt 

09.00 – 11.00 uur Overvol programma met uiteraard voetballen en heel veel leuke activiteiten. 

11.00 uur  Einde programma 

Overnachting 

Dit evenement heet de “Night of the Racers” omdat we allemaal kunnen blijven slapen bij RCZ. 

De deelnemers slapen in de trainingsloods .  

Als je niet wilt blijven slapen dan kun je natuurlijk wel inschrijven. Geef dit bij je inschrijving dan wel even aan  

Je komt dan op donderdag om 13.00 uur en wordt ’s avonds weer opgehaald door je ouders; tijd in overleg met 

de organisatie. Vrijdagochtend om 08.00 uur ben je dan weer bij RCZ zodat je aan de rest van het programma 

kan meedoen. 

 

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

• trainingspak 

• voetbaltenue 

• voetbalschoenen 

• Luchtbed  

• slaapzak of dekbed en kussen 

• handdoek(en) en toiletspullen 

• schone  en (warme) kleding en schoenen 
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Neem geen dure spullen mee. Geld heb je ook niet nodig je kunt in de kantine niets kopen. 

Eten en drinken 

Uiteraard verzorgen we het ontbijt, de lunch, avondeten en alle tussendoortjes en drinken. Je hoeft dus zelf niets 

mee te nemen. TIP: BIJ WARM WEER NEEM ZELF EEN BIDON MEE !!  

Begeleiding 

Tijdens het evenement is er voldoende – voor jou bekende - begeleiding aanwezig zodat alles in goede banen 

zal worden geleid. 

Kosten 

De eigen bijdrage voor dit evenement is slechts € 7,50 per persoon. 

Betalen bij inschrijving of bij aanmelden op donderdagmiddag  30  mei 

Vragen/informatie? 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Gea van de Stadt 

 per mail :  

jeugdevenementen@rcz.nu 

__________________________________________________________________________________ 

INVULSTROOK uitknippen en inleveren bij de leider van je team!!!!!! 

Inschrijven kan  tot  uiterlijk  23 mei ! 

Let op!!!!!!!!! 

Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor dit geweldige evenement vul de gegevens in en lever de invulstrook  

bij de leider van je team in, met daarin de volgende gegevens : 

- Naam 
- Team waar je in speelt 
- Telefoonnummers van je ouders 
- Blijf je wel of niet slapen 
- Eventuele bijzonderheden die we moeten weten zoals medicijngebruik of dat je niet alles mag eten. 

 

Team Naam Blijft 

slapen 

Blijft 

niet 

slapen 

Bijzonderheden Telefoonnummer 

 
     

Lever dit strookje bij je leider in dit kan tot uiterlijk 23 mei! 
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Beste Leden van RCZ!!! 

Op de achtergrond zijn wij bezig om ons jeugdtoernooi op te organiseren. 

De inschrijvingen gingen voorspoedig en wij mogen in het weekend van 1 en 2 juni een 

geweldig aantal van 120 teams ontvangen (32 verenigingen) op ons toernooi!. Naast RCZ zijn 

er nog vele  verenigingen die teams hebben ingeschreven. Betekent dat wij weer veel mooie 

wedstrijden kunnen bieden aan onze eigen RCZ Racers. Het programmaboekje wordt 

verstuurd aan de coaches van de teams. 

Let er op dat je jouw coach vraagt om het boekje door te mailen! 

De sponsoring is geregeld, speelschema’s staan gereed en het enthousiaste team van 

vrijwilligers voor de kantine en andere werkzaamheden zijn wij aan het samenstellen!. 

Onze uitdaging nu nog is het regelen van scheidsrechters. Op zaterdagochtend en 

zondagochtend spelen de jongste jeugdleden van 7 jaar t/m 11 jaar. Hier willen wij graag 

jeugdleden vanaf 13 jaar vragen om ons hier te komen helpen. Het zijn kwart veldjes en halve 

velden en dat is goed te doen voor onze jeugdleden. Dus meld je aan en je zult worden 

beloond door één van de sponsors!!. Leiders willen jullie de spelers motiveren om ons te 

komen helpen? 

Voor de andere wedstrijden hebben wij volwassenen nodig die ons helpen met fluiten. 

Daarnaast zijn er genoeg andere klussen te doen waar wij graag vrijwilligers voor inzetten. 

Het organiseren geeft ons veel energie, wij gaan er een top weekend van maken en zorgen er 

voor dat onze RCZ jeugdtoernooi gaat slagen zodat iedereen met een glimlach ons terrein 

verlaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arnaud Neelen 
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Wij hebben vrijwilligers nodig voor ons grandioze jeugdtoernooi!!! 

Waarom???? 

 120 teams!!!!!  ingeschreven 

 1.300 jeugdspelers &  3.000 toeschouwers 

 1.400 flesjes water inpakken in big shoppers  

 210 wedstrijden 

 200v ballonnen opblazen 

     17 kleedkamers schoonmaken na ieder dagdeel 

 1001 andere zaken 

 

Wie hebben wij nodig?!!!! 

 18 veld coördinatoren (4 personen per dagdeel) (Zaterdag 
ochtend 2 extra) 

 35 scheidsrechters op zaterdagochtend (minimaal)  

Jeugdleden 13  t/m 18jr. kunnen fluiten meld je aan!!  

 20 scheidsrechters op zaterdagmiddag (minimaal) 

 10 scheidsrechters op zondagochtend (minimaal) 

 10 scheidsrechters op zondagmiddag (minimaal) 

 3  EHBO’ers voor zaterdag en zondag 

 30 medewerkers in de kantine 

 4 hobby fotografen  

 8 penaltyspel coördinatoren ( 2 personen per dagdeel) 

 8 personen voorbereidingen 

 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. 

 1.300 enthousiaste jeugdvoetballers 

 

Aanmelden via arnaudneelen@gmail.com / rcztoernooi@rcz.nu 

Groet, Arnaud Neelen, Remco Smit en Peter Nauta 

 

mailto:arnaudneelen@gmail.com
mailto:rcztoernooi@rcz.nu
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Bestel of koop jij wel eens iets online? 
 

Dan kan jij RCZ gratis en heel makkelijk sponsoren! Ga naar Sponsorkliks.nl. Kies 
RCZ als sponsordoel, ga naar de webwinkel van jouw keuze en doe je aankoop. 

RCZ ontvangt een percentage van het bedrag, maar jij betaalt niets extra! We 
investeren de opbrengsten in onze jeugdactiviteiten. Dank je wel alvast voor jouw 

bijdrage! 
Je kan bij deze en honderden andere website bestellen voor Sponsorkliks: 



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

AALSMEER EN CRUQUIUS 



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

 

Club van 100 leden ondersteunen RCZ                        

financieel met een jaarlijkse bijdrage van €46,-.  

 

Jouw naam ook op het bord in de kantine? Neem voor informatie over lidmaatschap 

contact op met:  Ada van der Wardt, tel 06-38454714, clubvan100@rcz.nu  

Leden  worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op IBAN NL59INGB0007975074 tnv 
RCZ Club van 100 

Online shoppen? -> www.Sponsorkliks.nl en sponsor RCZ gratis! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

