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PROGRAMMA komende week Thuis en UIT 

 

UITSLAGEN afgelopen week  

22 mei 19.15 RCZ MO13-1 Medemblik FC MO13-1 8 - 0 

23 mei 19.00 RCZ 45+1 GeuzenMiddenmeer 45+3 1 - 5 

25 mei 8.30 RCZ JO13-3 Purmerend JO13-4 3 - 3 

25 mei 8.30 RCZ JO11-1 Limmen JO11-1 5 - 7 

25 mei 8.30 RCZ JO9-2 Ilpendam JO9-1 3 - 2 

25 mei 8.30 RCZ JO10-3 De Wherevogels JO10-2 11 - 8 

25 mei 8.30 RCZ JO8-3 Vitesse 22 JO8-3 11 - 1 

25 mei 8.30 RCZ JO11-3 GeuzenMiddenmeer JO11-2 1 - 18 

25 mei 8.30 RCZ JO10-2 ZSGOWMS JO10-3 4 - 7 

25 mei 8.30 RCZ JO7 - Mini Racers 3 Fortuna Wormerveer sv City - 

25 mei 8.55 Volendam (rkav) MO15-3 RCZ MO15-1 1 - 5 

25 mei 9.30 De Dijk Tijgers RCZ JO7 - Mini Racers 1 - 

25 mei 9.30 De Dijk Leeuwen RCZ JO7 - Mini Racers 2 - 

25 mei 10.00 Purmerland JO13-2 RCZ JO13-2 0 - 4 

25 mei 10.00 OFC JO12-1 RCZ JO12-1 6 - 5 
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25 mei 10.00 Fortuna Wormerveer sv JO13-2 RCZ JO13-1 3 - 5 

25 mei 11.00 Zaanlandia JO10-2 RCZ JO10-1 - 

25 mei 11.00 RCZ MO13-2 Vitesse 22 MO13-1 1 - 6 

25 mei 12.00 ODIN 59 JO16-1 RCZ JO16-2 4 - 1 

25 mei 12.00 RCZ JO15-1 Ilpendam JO15-1 6 - 1 

25 mei 12.00 RCZ MO13-3 Zandvoort s.v. MO13-1 2 - 2 

25 mei 13.15 DSS JO11-4 RCZ JO11-2 3 - 4 

25 mei 13.20 Volendam (rkav) JO16-3 RCZ JO16-1 3 - 1 

25 mei 14.00 RCZ 35+2 BZC'13 35+2 2 - 3 

25 mei 14.30 HCSC 1 PSZ 1 5 - 0 

25 mei 14.30 Germaan/De Eland asv 35+1 PSZ 35+1 2 - 2 

25 mei 14.45 Jong Holland 4 PSZ 3 4 - 1 

25 mei 16.15 Volendam (rkav) JO12-3 RCZ JO12-2 5 - 1 

25 mei 17.00 RCZ JO14-1 Koninklijke HFC JO14-2 5 - 1 

26 mei 12.00 RCZ 4 (zon) OFC 3 (zon) 0 - 2 

26 mei 12.00 RCZ 2 (zon) Beemster 2 (zon) 1 - 2 

26 mei 14.00 RCZ 3 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad 3 (zon) 5 - 1 

26 mei 14.00 RCZ 1 (zon) Duinrand S 1 (zon) 2 - 2 

28 mei 19.30 RCZ 2 ZCFC 7 - 

 

 

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. 

www.clubvanhetjaar.nl.  

Stem nu op RCZ!! 
LET OP: na het stemmen krijg je een email met 

een bevestigingslink. Vergeet niet op die link te 

klikken, anders telt je stem niet!  

 

http://www.clubvanhetjaar.nl/
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na weken trainen op onze vrije zondag, hebben de Pink Ladies met het Freek groot toernooi laten zien 

wat ze kunnen💪🏻 

Meiden we kunnen trots zijn!! En Patrick bedankt voor je geduld, positiviteit, en het vertrouwen in ons. 

 
 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Foto’s van het 33e Zaansprint - Freek Groot Toernooi 

vind je hier! 

 

Vrijwilligers Ella Arendse Toernooi 2019 

Beste vrijwilligers, 

 

Nog een paar dagen en dan gaan wij van start met ons fantastische 4e RCZ Ella Arendse jeugdtoernooi 

2019. Op dit moment hebben wij nog geen afzeggingen. Dat betekent dat wij 121 teams in de poules 

hebben ingedeeld. Dit betekend wij circa 1.300 kinderen in de leeftijd tussen 7 en 18 jaar gaan 

ontvangen op ons terrein. Het is een groot toernooi dat voor alle niveaus geschikt is. Dus dat de 

minder goede sterren kunnen ook stralen. 

 

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! 

Harstikke 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 veel 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 50 scheidsrechters zijn ingedeeld over alle wedstrijden heen, waar tevens onze jeugd in 

met veel spelers meehelpen. Nog 4 vrijwilligers nodig! 

#  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 ons 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.  

 

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 vind in deze uitgave van de RCZ racer een overzicht van de vrijwilligers en hun activiteiten tijdens 

ons jeugdtoernooi. De scheidsrechters staan ook vermeld per dagdeel. Per dagdeel zal een 

scheidsrechter circa 4 (halve) wedstrijden fluiten. Graag op tijd aanwezig zijn. 

 

De kantine medewerkers zijn benaderd door Sabrina Willemsen. Iedereen die zich hebben               

aangemeld worden alvast bedankt. Ik hoop dat jullie een hoop mensen van een natje en een droogje 

kunnen voorzien. Sabrina bedankt voor het regelen! 

 

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

 

Groet Arnaud Neelen, Peter Nauta en Remco Smit 

https://www.rcz.nu/980/freek-groot-toernooi-2019/?type=1&from=0
https://www.rcz.nu/980/freek-groot-toernooi-2019/?type=1&from=0
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SCHEIDSRECHTERS Ella Arendse Toernooi 2019!!! 

 

Wij hebben nog 4 vrijwilligers nodig voor de zondagochtend. Dit zijn wedstrijden op 

kwart veld en halve velden. Dus overzichtelijk en niet al te moeilijk. 
 

Beste Vrijwilligers, 

Bedankt dat jullie je hebben opgegeven voor het begeleiden van de wedstrijden van onze 

jeugd. Harstikke mooi dat zowel jeugdleden als volwassen zicht hebben opgegeven als 

scheidsrechter. 

Jammer dat Joey van der Wardt zijn voet gebroken heeft. Maar dat is opgevuld door een 

nieuw lid. Namelijk Isa Kluin die volgend jaar bij RCZ komt voetballen. Bedankt! 

Ook wil ik de heren Adri, Theo Benaard, Sander Wiertzema, Tim van Doorn bedanken. Zij 

zijn geen lid van onze club maar komen wel fluiten. 

Zondagochtend hebben wij nog mensen nodig. 

Graag aanwezig op volgende tijdstippen en melden bij Peter Nauta. Graag op tijd. Wij willen 

de kinderen niet teleurstellen. 

Zaterdagochtend            08:00 uur melden Zaterdagmiddag             12:00 uur 

melden 

Zondagochtend              08:30 uur melden Zondagmiddag                12:00 uur melden 
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Het seizoen zit er bijna al weer op. Time flies when you are having fun! Nog 

een paar wedstrijden en toernooien en dan gaan we richting de 

zomervakantie. 

De trainingen gaan door tot 15 juni. 
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Kampioenen!! 
 
 

RCZ J013-2; KAMPIOEN!!!!!!!!!!  SC Purmerland-RCZ   0-4  

“Wie had dat gedacht?” Na de winterstop gestart met half geblesseerd team in Oostzaan en dan toch eind 

mei op de laatste competitiedag fier bovenaan !?! 

Het is de jongens van onder 13-2 gelukt! Even wat cijfertjes voor de statistici onder ons: 

11 wedstrijden gespeeld 

9 gewonnen 

1 gelijk  

1 verloren 

34 doelpunten voor 

16 tegen 

De jongens speelden na de winterstop in de 2e klasse en alle tegenstanders in de poule waren behoorlijk aan 

elkaar gewaagd. Geen enkel team werd ‘”dik” ingemaakt en af en toe verschenen er ook “vreemde” uitslagen 

op de voetbalapp. Zo kon een team waar wij op een zaterdag veel moeite mee hadden, een week later 

verliezen van een team waar wij niet zo heel veel problemen mee hadden enzovoorts. 

Daardoor bleef het tot de laatste dag in de competitie spannend. Vorige week hadden we thuis gewonnen 

van een team dat voor de winterstop nog te sterk voor ons was en die winst leidde tot iets waar we een paar 

weken geleden nog niet van durfden te dromen (maar wel aan dachten 😊); we konden kampioen worden! 

Sterker nog; we moesten volgens programma afreizen naar Purmerland voor de laatste competitiewedstrijd 

van dat seizoen-> het team dat nog drie punten boven ons stond in de competitie en ook kampioen kon 

worden. Bij winst van onze kant waren we kampioen vanwege een beter doelsaldo, maar bij gelijkspel of 

verlies zou de kampioensbeker aan ons voorbij gaan…… 

Superspannend dus en het kon nog alle kanten uit. Nadeel is dat je op zo’n dag UIT speelt en je op een 

aantal zaken geen enkele invloed kan uitoefenen. Dan alleen maar een supergoede inzet en motivatie mee en 

gewoon je best doen. Eenmaal gestart werd het langs de lijn steeds drukker, maar niet met Zaandamse 

supporters. Blijkbaar was het nieuwtje dat het Purmerlandse team kampioen zou worden wijd verspreid, 

want er kwamen steeds meer mensen bij. De bloemen stonden ook al klaar……(even voor de duidelijkheid; die 

waren niet voor ons). 

Wij wisten het natuurlijk allang, maar zij daar nog niet…..wij kwamen daar namelijk ook om te winnen. Op 

bijna volle oorlogssterkte waren we vandaag aanwezig.  Na 7 minuten werd er een schitterend doelpunt 

gescoord door Xavier, onhoudbaar voor de keeper. Het viel heel even stil daar in Purmerland. Dit was niet 

helemaal de bedoeling. Voor ons wel natuurlijk. 5 minuten later scoorde Atakan de 2-0 voor ons. Mensen die 

later vrolijk aan kwamen lopen en vroegen hoeveel Purmerland al voor stond, waren meteen een stuk minder 

vrolijk. Ons vreugdepeil daarentegen was inmiddels nog meer gestegen. En de zon scheen ook volop, voor 

ons, letterlijk en figuurlijk! Maar hé-> we moesten nog een helft. 

Na de pauze waren we even bang dat de tegenstander zich teruggetrokken had, want het duurde enorm lang 

voor ze weer het veld opkwamen….maar daar waren ze dan toch. 

De eerste tien minuten liep het allemaal een beetje minder, blijkbaar had Purmerland een donderspreek 

gehad en waren wij een beetje moe, warm of onder de indruk van al die mensen langs de kant die steeds 
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harder gingen schreeuwen (ja sorry, ik/wij ook). Maar na die 10 minuten was daar de 3-0 van Erdem. Oh 

jongens, dit kon toch bijna niet meer mis gaan? En dat was ook zo, want zo’n 10 minuten voor tijd werd het 

4-0 door Xavier. En na het fluitsignaal kwam de ontlading; KAMPIOENEN!  

De jongens konden het niet helemaal geloven. Zo makkelijk ging het allemaal niet vandaag. Maar gelukkig 

hebben we nog even om aan dit idee te wennen, want binnenkort wordt er vast een geweldige huldiging voor 

de boys georganiseerd in de RCZ kantine?!? Mocht u dus het “We are the champions” horen, confetti door 

de lucht zien zweven en een stel uitzinnige, prachtige jongens zien en een heel trotse trainer René-> dat is 

het kampioenen team Jongens onder 13-twee! 

 -Wie had dat gedacht? Een half jaar geleden niemand, maar uiteindelijk is het dit team dat het hardste 

lacht!- 

We zijn trots op de jongens en blij met zo’n fijne trainer. Gefeliciteerd mannen! 

 J. Pietersen, ouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Staand: Jesper, Bruce, Samuel, Sven, Ruzhdi, Atakan, Xavier, Mehmet, Rüştü, Brent,  



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 35,  28 mei 2019. 

Gehurkt: Remco, Boyd, Noaquin, Keysean, Ricardo, Sem, Erdem & René) 

 

RCZ JO13-2 kampioen 2e klasse!!! 

Wat was het spannend afgelopen zaterdag in Purmerland.  Een echte kampioenswedstrijd, diegene die zou winnen zou 

kampioen worden, want Purmerland stond 3 punten voor op ons. Qua doelsaldo was 0-1 winst genoeg. Purmerland dacht 

echter dat de prijs al binnen was, ouders stonden al klaar met bloemen langs de kant voor het kampioensfeestje. Ze hadden 

alleen niet gerekend op zoveel inzet en gedrevenheid van de RCZ ers! De jongens wisten dat het erop of eronder zou zijn en 

gaven alles wat ze hadden. Dit resulteerde in een droom uitslag van een 0-4 winst maar liefst. Zo werd dit seizoen positief 

afgesloten met grote blijdschap en ontlading bij de spelers. En dat was ook zo bij de ouders  en overige familie die in groten 

getale naar deze wedstrijd gekomen waren. Wat een prestatie! Het leek wel of alles wat de jongens dit seizoen geleerd 

hadden deze wedstrijd op zijn plek kwam. Iedereen speelde in het team belang, klasse van de jongens. Het was een super 

leuke wedstrijd om naar te kijken,  grote inzet, mooie combinaties, compact gespeeld, de tegenstander was niet tegen deze 

druk opgewassen. En een enkele kans werd weergaloos uit het doel gehouden door onze top keeper Bruce.   

JO13-2 bedankt invallers! 

Door langdurig blessureleed  waren we na de winterstop afhankelijk van andere teams om toch een wissel of basis speler 

mee te kunnen nemen. Hierbij willen wij deze spelers bedanken voor hun inzet tijdens deze wedstrijden: 

Uit team JO12-1  Simon, Lucas en Jacob  

Uit team  JO13-1 Jasper, Menno, Vince 

Uit team 14-1 Gijs  

Tevens trainers Derick en Oda en spelers van de 13-1 bedankt voor de deels gezamenlijke trainingen op de dinsdagen om 

samen het niveau te verbeteren.  

Tevens ouders bedankt voor hun inzet en de grote aanmoediging altijd langs de lijn! En natuurlijk Remco voor het vlaggen 

en tevens ook coachen vanaf de zijlijn! 

Nu nog het Ella Arendse toernooi, het afsluitende zwemfeestje in de Eemhof voor de boys en de inmiddels traditie 

geworden BBQ met de kids en ouders bij ons in de achtertuin en dan zit het er voor dit seizoen weer helemaal op. Hopelijk 

zetten de boys nog een mooie prestate neer bij het Ella Arendse toernooi, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Op naar 

volgend seizoen! Nu eerst allemaal genieten van de zomervakantie en dan in augustus weer met frisse moed beginnen.  

Hannie op den Velde 

 

 

Wij hebben nog 4 vrijwilligers nodig om te fluiten op Zondagochtend  

en  

2 schoonmaakhulpen op zaterdag om 12:30u 

De poule-indeling voor het Ella Arendse toernooi staat op de website en de 

Racer van vorige week 
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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

