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           Racer seizoen 2018-2019 
 

 

 

 

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

 

Programma aankomende week UIT en THUIS 
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Zaterdag 15 september: 

08.00-13.00: Mary & Sanne 

11.00-14.30: Gre 

Zaterdag 22 september: 

08.00-13.00: vaste medewerker 

08.15-10.30: ouder JO11-1 +ouder JO 12-

2 

10.30-13.00: ouder JO11-2 + ouder MO11-1 +ouder JO9-3 

12.00-14.30: ouder JO13-1 

13.00-einde: Mary&Sabrina 

13.30-16.00: ouder JO15-1 

14.30-17.00: Speler RCZ 35+2 

ZONDAG 23 SEPTEMBER VOLGT VOLGENDE WEEK 

 

De grote clubactie 2018 gaat op zaterdag 15 september 2018 
van start.  

 

Wanneer gaan we van start? Op zaterdag 15 september a.s. gaat de Grote Clubactie 2018 van 

start! Alle  jeugdspelers, ontvangen in de week ervoor via hun leider of trainer de 

verkoopboekjes met instructies. Heb je in die week nog niets ontvangen? Vraag ernaar bij je 
leider of trainer! De Grote Clubactie is een belangrijke inkomstenbron voor R.C.Z en ook voor jezelf ! 

Hoe doen we allemaal mee? 

 Jeugdspelers verkopen loten aan familie, buren, vrienden enzovoort. Dat kan via het 
verkoopboekje met eenmalige machtiging . 

 Leden van R.C.Z. kunnen loten kopen van onze jeugdleden. 

 Leiders en trainers stimuleren de lotenverkoop, niet alleen op 15 september, maar ook in de 

weken erna, tot uiterlijk zaterdag 17 november 2018! 

Wat levert het op? 

Als koper van loten maak je kans op schitterende prijzen, waaronder een hoofdprijs van € 100.000! 

Als verkoper ontvang je vanaf 10 verkochte loten €. 0,25 per verkocht lot van R.C.Z,. Voor de 

vereniging levert het een belangrijke financiële bijdrage op, die zoveel mogelijk ten gunste komt aan 
de jeugdevenementen/activiteiten. 

Doe mee met de verkoopwedstrijd! 

Doe als verkoper meer mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans op deze prijzen. De 

hoofdprijs is een iPad! Voor meer info ga je naar: www.kids.clubactie.nl. Daarnaast beloont R.C.Z. ook 
de drie beste lotenverkopers met een prijs! Tot slot….Als je met je hele R.C.Z. team deelneemt en 

samen de meeste loten verkoopt van alle R.C.Z. teams, maak je kans op een teamuitje. Dus, doe 

allemaal mee ! 

Belangrijke data op een rij:               

 zaterdag 15 september 2018; officiële start lotenverkoop 
 zaterdag  17 november 2018; Uiterste datum inleveren verkoopboekjes/formulieren  

 woensdag 11 december 2018; Trekking Grote Clubactie loterij 

http://www.kids.clubactie.nl/
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AC Amsterdam 1 – RCZ 1             2-5 
 
Het 1e haalde een even verrassende als verdiende overwinning tegen Atletico Club Amsterdam. 
RCZ had het in het begin moeilijk tegen een bewegelijk en veel van posities wisselend AC. 
Wat tegen de verhouding in maakte onze nieuwe spits Revalino er na een mooie counter 0-1 van. 
Na te veel aanvalsdrift bij het middenveld en de achterhoede draaide AC de zaken om 2-1. 
Nog voor de rust werd het door een penalty van Nilton en een fraaie kopbal van Revalino 2-3. 
Na de rust werd er door RCZ goed verdedigd en bij vlagen ook goed gecombineerd. 
Uit twee aanvallen van RCZ werd nog gescoord door Revalino en Nilton. 
Marthijn de Koning stopte nog een penalty. 
Johan de Koning had naar jaren ook weer zijn rentree in RCZ 1, door de moegestreden goalgetter 
Revalino te vervangen. 
Een andere nieuwe speler Taha Koylu kwam als wisselspeler in het veld en liet zien ook goed mee te 
doen. 
Al met al een stap voorwaarts gemaakt. Een compliment voor het hele team, dat met veel inzet 
streed. 
Hopen dat we deze stijgende lijn door kunnen zetten, zodat er bij de opening van de competitie 
tegen Zaandijk, 
een ingespeeld team staat dat voor een mooie start van de competitie kan zorgen. 
Vanwege absentie van de trouwe supporter éénmalig een verslag van uw vlaggenist. 
Ik hoop dat volgende wedstrijd onze vaste verslaggever weer present is. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Sinds onze oproep van vorige week zijn onze aantallen volgers/vrienden en 

‘likers’ met maarliefst 375% gestegen!  

Bedankt allemaal  

en blijf je vrienden wijzen op onze Social Media pagina’s! 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Super vet nieuws: AJAX KIDS TOUR komt naar RCZ!! 

 
Op donderdag 25 oktober komt de Ajax Kids Tour naar RCZ in Zaandam! 
Ben jij of ken jij iemand die helemaal gek is van Ajax of gewoon zin heeft om lekker te voetballen? 
Schrijf je dan in voor de Ajax Kids Tour! Tijdens deze fantastische Ajaxdag ga je leuke 
voetbalspelletjes doen, doe je mee met een Ajaxquiz en maak je kennis met niemand minder dan 
mascotte Lucky! 
Als lid van de Ajax Kids Club of RCZ mag je helemaal gratis meedoen.  
De dag is voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Er is een ochtendprogramma van 09.30 tot 12.45 
en een middagprogramma van 13.45 tot 17.00 uur.  
We hebben in totaal plek voor 240 kinderen: 120 leden van de Ajax Kids Club en 120 leden van RCZ. 
Wees er snel bij, want vol is vol! 
De inschrijving start op maandag 24 september om 14.00 uur via www.ajaxkidstour.nl, daar kun je ook 
kijken voor meer informatie. 
Tot dan!  
 
Groetjes, 
Lucky Lynx 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag hadden André en Fiona namens RCZ een interview met de jury van de Vereniging 
van het Jaar-verkiezing, onder andere met top-hockeyer Robert Kemperman. Omdat we in mei 
Provinciewinnaar zijn geworden gaan we nu door voor de landelijke verkiezing. In het interview 
hebben we verteld over onze mooie club en waarom wij vinden dat we zouden moeten winnen.  

Deze week wordt de top 3 bekend gemaakt en in de week daarna de uiteindelijke winnaar. Spannend! 

http://www.ajaxkidstour.nl/
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Alweer toe aan een vakantie?  

Geen zin om te koken vanavond?  

Nodigt dit weer uit tot de aanschaf van die coole herfstlaarzen? 

Regel dat allemaal online via SponsorKliks en                  

steun RCZ! 

 

 

 

 

 

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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