
 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook opwww.rcz.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op www.rcz.nu 

 

 

Seizoen 2018-2019, nummer 26 

http://www.rcz.nu/
http://www.rcz.nu/
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam


RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 26,  19 maart 2019. 

 
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 26,  19 maart 2019. 

 

 

Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 

 

 

UITSLAGEN afgelopen week  
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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. (En we zijn nog eens 
milieubewust bezig ook!) 
  

*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! 
 

 

 

 

 

 

 

Kantinerooster 16 t/m 28 maart: 

Dinsdag 19 maart:          17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 20 maart:        17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 21 maart:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    ???? 

                21.00 – einde    Esther 

Zaterdag 23 maart: 

08.00-13.00 : Marieke & Sanne 

08.15-10.30 : Ouder JO13-3 + Ouder MO13-1 

10.30-13.00 : Ouder JO10-2 + Ouder JO11-1 + Ouder JO12-2 

12.00-14.30 : Ouder JO14-1 

13.00-Einde : vaste medewerker + vaste medewerker 

13.00-15.30 : Ouder JO13-2 

13.30-16.00 : Ouder JO15-1 + Ouder JO16-1 

16.00-18.30 : Speler RCZ 35+2 

Zondag 24 maart: 

10.00-Einde : vaste medewerker 

11.00-14.30 : vaste medewerker 

13.00-Einde : vaste medewerker + vaste medewerker 
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13.00-15.30 : Speler RCZ 2  

15.45-18.00 ; Ada (+ rust) 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1  

Maandag 25 maart:        18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 26 maart:          17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 27 maart:        17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 28 maart:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    Gré 

                 21.00 – einde    Arnaud 

 

DWERGENTRAINING 

A.s. zaterdag is er om 10.00u weer dwergentraining. 

Overzicht data dwergentraining 

Data RCZ dwergentraining voorjaar 2019 

zaterdag 23 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 31 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag   6 april        dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 13 april        dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 20 april        geen training i.v.m. paasweekend  
zaterdag 27 april        geen training Koningsdag / Meivakantie 
zaterdag  4  mei         geen training Meivakantie 
zaterdag 11 mei         dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 18 mei         dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 25 mei         geen training i.v.m. Freek groot toernooi* 
donderdag 30 mei      100%-Funochtend voor RCZ dwergen en JO7 

        Wel leuk om te komen kijken. Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen  
 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
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Verslag RCZ JO13-2 

Wind, wind, regen, wind, regen, wind op zaterdag 16 maart 2019 

IJzig koud, maar de jongens van RCZ JO13-2 rennen rond op het (gras)veld van FC Purmerend 

Zij hebben het inmiddels lekker warm gekregen. Geen wissels, want veel blessureleed! 

IJverig rondbellend heeft trainer René gelukkig versterking van Gijs gekregen. Top! 

Na een sterke start wordt al snel de 0-1 gescoord door onze Erdem 

Toch valt helaas daarna de 1-1 

Rustsignaal klinkt bijna, maar daarvoor scoort Atakan de 1-2 voor ons 

Omgekleed tot spits betreedt keeper Bruce na de rust het veld. Samuel keept. Don vlagt. ☺ . 

Tegenstander FC Purmerend blijft druk zetten.  

Spelers achterin: Boyd, Sem, Ruzdhi en Noaquin houden alles goed in de gaten. Keysean is er hopelijk volgende keer weer 

bij! 

Onze mannen op het midden Mehmet, Sven en Ricardo proberen de bal goed door te spelen. 

Prachtig doelpunt van onze ook sterk voetballende keeper Bruce! 1-3 

Rukwinden en gedoe voor ons doel zorgen helaas voor 2-3, ook al sloeg Samuel de bal goed weg. 

Compleet naar adem happend en met samengeknepen billen hopen de RCZ-ouders op de drie-fluit! 

Zeiden we al, dat we alle voorjaarscompetitiewedstrijden tot nu toe gewonnen of gelijkspeeld hebben? 

Joehoe! Ook deze wedstrijd sluiten we winnend af! 2-3 gewonnen! 

Onze geblesseerde spelers langs de kant Brent en Jesper juichen mee. 

13-2, in hun prachtige sponsoroutfit van Bentvelzen& Jacobs zijn lekker op dreef 

2 uur later staat dit op voetbal.nl; 

   

 

Mooi he? 

Hartelijke groet 

van langs de lijn.  
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GROTE KLASSE  GROTE KLASSE 

Hedenmiddag togen wij naar Alkmaar om daar A>V te bestrijden waar we thuis met 2-1 van hadden gewonnen 
,wat zal het vanmiddag brengen ,allereerst een file op de A9 dit vanwege de andere wedstrijd in het AFAS 
stadion. Bij aankomst zag ik dat er meer RCZ’ers waren dan van A.V tevens zag ik drie junioren lopen bij ons 
team wat zou dat brengen tegen een hoger geplaatste ploeg. We hadden eerst windje mee wat niet zo 
ongunstig was ,want we kwamen er toch wel een paar keer voor het doel van A.V maar we hadden het vizier 
niet op scherp staan enkel een minuut voor de rust een katachtige redding van onze Tinus die daarmee onze 
ploeg op de nul hield voor de theepauze. Na de Thee een ongewijzigd RCZ die nu windje tegen had wat zou dat 
worden nou heel best want n de 51e minuut werd onze middenvoor vastgehouden in de zestien en de 
scheidsrechter stond er twee meter vanaf en floot onmiddellijk en wees naar de stip ondanks protesten van 
hun aanvoerder en grensrechter die ineens vlagde voor buitenspel Bennie ging achter de bal en schoot 
beheerst binnen 0-1.Wat hierna gebeurde ging mijn (FCB)pet te boven wat een TEAM spirit ik toen zag 
geweldig een ieder knokte voor elke meter met als sluitpost TINUS wat heeft die reddingen verricht en zo de 
drie punter over de streep ik kan meer namen noemen maar dan vergeet ik misschien iemand daarom zeg ik 
nogmaals GROTE KLASSE en wat EEN TEAM geest vandaag ,helaas was de wedstrijd er niet naar om alle 
invallers te laten spelen misschien in de volgende thuiswedstrijd tegen RWZ. 
Jongens Bedankt Allemaal voor deze fijne zondagmiddag. 
 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)😎😎😎 

 
Waardering voor onze supporters 

Ondanks dat het 1e elftal de laatste weken niet aan de (hoog gespannen) verwachtingen had voldaan, waren er 
ook bij de zware uitwedstrijd in Alkmaar supporters meegereisd. 
Het slechte weer van de laatste dagen en de verre reis had wel wat supporters afgeschrikt, maar toch waren er 
Racers naar Alcmaria Victrix gekomen. Zoals u inmiddels weet, hadden zij door de onverwachte 0-1 
overwinning een gouden middag. 
Het hele dagelijks bestuur, deels met aanhang, was aanwezig en dit verdient een compliment. Uiteraard was de 
familie van der Wardt gekomen. Zonder meer de meest luidruchtige supporters Sterre en Fenna waren ook 
weer aanwezig. Ook waren er trouwe supporter Jan, Ron Koene en meegereisde familie van onze junioren 
Umur en Lars. Zo zag oud verzorger Henk op den Velde, zijn kleinzoon Lars heel verdienstelijk als voorstopper 
zijn 1e wedstrijd meespelen. Michael, Klaas en degenen die ik nu even niet op het netvlies heb, allen 
ondersteunden zij het vlaggenschip en gesterkt door deze steun, werd door onze Racers als leeuwen 
gestreden, met een mooie overwinnen als resultaat. 
De begeleiding en spelers bedanken de supporters voor hun gewaardeerde steun. Niet alleen voor afgelopen 
zondag,  maar eigenlijk voor altijd. Uit en zeker thuis ondersteund worden geeft een extra stimulans en dit 
wordt erg gewaardeerd. Doorgaans kan het 1e elftal rekenen op een fanatieke en stevige supportersschare, 
hulde. 
Wij hopen de komende belangrijke wedstrijd tegen Rood Wit Zaanstad weer op veel supporters en mede 
daardoor op een goed resultaat. Allen tot zondag ! 
 
Namens de spelers en begeleiding van het 1e elftal, 
 
Hans Sieraad 

 
 

 

Tot Volgende Week! 



   

   

   

   

   

   

   

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

