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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  

22 sep 8.45 RCZ MO11-1 AFC MO11-3 4 - 9 
 

22 sep 8.45 RCZ JO9-3 Sporting Krommenie JO9-6 7 - 3 
 

22 sep 8.45 RCZ JO11-2 Sporting Krommenie JO11-2 4 - 7 
 

22 sep 8.45 RCZ JO13-3 ZCFC JO13-2 1 - 0 
 

22 sep 8.45 RCZ JO8-3 DEM (RKVV) JO8-5 2 - 8 
 

22 sep 8.45 RCZ JO10-2 Zaandijk JO10-3 0 - 15 
 

22 sep 9.00 Castricum FC JO12-2 RCZ JO12-1 4 - 8 
 

22 sep 9.00 Volendam (rkav) JO14-6 RCZ JO14-1 7 - 0 
 

22 sep 9.30 Blauw Wit (W) JO11-1 RCZ JO11-4 5 - 5 
 

22 sep 10.00 Marken sv. MO15-1 RCZ MO15-1 0 - 0 
 

22 sep 10.30 RCZ JO13-1 De Wherevogels JO13-1 3 - 2 
 

22 sep 10.30 Volendam (rkav) JO13-4 RCZ JO13-2 2 - 1 
 

22 sep 10.30 RCZ JO11-1 vv Zwanenburg JO11-1 5 - 4 
 

22 sep 10.30 RCZ JO12-2 Purmerend JO12-1 1 - 4 
 

22 sep 10.30 RCZ MO13-1 Meteoor De sv. MO13-1 5 - 5 
 

22 sep 11.00 HSV Sport 1889 JO16-1 RCZ JO16-1 1 - 2 
 

22 sep 12.00 RCZ JO15-1 KFC JO15-2 1 - 3 
 

22 sep 12.00 Vitesse 22 MO13-1 RCZ MO13-2 5 - 0 
 

22 sep 12.00 Opperdoes JO18-1 RCZ JO18-1 2 - 1 
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22 sep 12.00 RCZ 35+2 SDZ 35+1 0 - 7 
 

22 sep 12.15 Fortuna Wormerveer sv JO10-3 RCZ JO10-1 - 
 

22 sep 12.30 ODIN 59 JO16-1 RCZ JO16-2 7 - 0 
 

22 sep 12.30 ODIN 59 JO10-5 RCZ JO10-3 - 
 

22 sep 13.15 Fortuna Wormerveer sv JO11-3 RCZ JO11-3 9 - 1 
 

22 sep 14.00 RCZ 45+1 Vlug en Vaardig cvv. 45+1 4 - 5 
 

22 sep 14.00 RCZ 35+1 Fortius asv. 35+1 - 
 

22 sep 14.00 RCZ 2 Zaandijk 3 1 - 2 
 

22 sep 14.30 Medemblik FC 3 PSZ 3 4 - 1 
 

22 sep 14.30 ZCFC 1 PSZ 1 8 - 1 
 

22 sep 15.00 Monnickendam 3 PSZ 2 2 - 0 
 

23 sep 10.00 RCZ 4 IVV 3 (zon) 3 - 2 
 

23 sep 14.00 RCZ 1 Zaandijk 1 0 - 1 
 

23 sep 14.00 RCZ 3 Flamingo s 64 (de) 2 3 - 7  

Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 
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KANTINEROOSTER: 

Zaterdag 29 september: 

08.00-13.00 : Mary & Sanne 

08.15-10.30 : ouder JO9-1 +ouder JO10-1 

10.30-13.00 : ouder JO8-1 + ouder JO9-4 +ouder11-3 

12.00-14.30 : ouder MO15-1 

13.00-einde  : Gré 

13.00-17.00  : Ada 

16.00-18.30  : Speler PSZ 1 

Zondag 30 september: 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN  

Zaterdag 6 oktober: 

08.00-13.00: Marieke, Sanne & Arnaud(tot 12.00 uur) 

08.15-10.30: Ouder JO11-1 en ouder JO9-2 

10.30-13.00: Ouder JO9-1  en ouder JO10-2 

13.00-Einde: Mary & Jeffrey  

13.30-16.00: Ouder MO13-1 en ouder JO15-1 

16.00-18.30: Speler RCZ Zaterdag 2 

 

Zondag 7 oktober: 

09.00-einde: Gre  

09.30-14.00: vaste medewerker 

12.00-14.30:Speler RCZ 4 

13.00- einde: 2 vaste medewerkers  

15.45-17.30: Ada (+rust) 

13.00-15.30:Speler RCZ 2 

14.00-16.30:Speelster RCZ Dames 

16.00-18.30: 2 spelers RCZ 1 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 4 , 25 september 2018 

 

Wij hebben te horen gekregen dat,  

Maxime de Boer van JO8-3 zijn pols gebroken heeft. 

Wat een pech ,we hopen dat je snel weer beter bent!! 

 Maxime, namens de jeugdafdeling Beterschap gewenst 

 

Jong Holland JO9-2  -  RCZ JO9-1 
De eerste wedstrijd van het seizoen, een nieuw team, reuze spannend! Om 08.15 uur moesten we al verzamelen 

dus uitslapen was er niet bij.  

Het sportpark van Jong Holland ziet er verzorgd uit maar is wat sfeerloos door de paardenrenbaan die rond de 

velden loopt. Abdel doet de warming up met de jongens en zelf ga ik Hugo, die de eerste helft op doel staat, even 

inschieten.  De opstelling wordt doorgenomen en Yasin en Gijs beginnen als wisselspelers.  

Eindelijk, de aftrap, we zijn toe 

aan een échte wedstrijd na al het 

trainen van de afgelopen 

weken.  

De eerste fase is nog wat 

aftasten maar de dominantie van 

RCZ tekent zich nu al duidelijk 

af. Ondanks verwoede pogingen 

lukt het ons alleen niet een 

doelpunt te maken. Jong Holland 

komt af en toe door maar de 

enkele schoten op doel die we 

krijgen worden door Hugo 

eenvoudig weggewerkt. Tijd voor 

de time out, Adam en Thijs 

maken plaats voor Yasin en Gijs 

en met een nieuwe voorhoede 

beginnen we aan deel 2. Al heel 
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snel weet Yasin de eerste goal te maken maar voor we goed en wel van de voorsprong hebben genoten tekent 

Lucas van Jong Holland voor de 1-1. Yasin krijgt een 2e kans en scoort wederom, 2-1! Na een prachtige assist 

van Adam kan Gijs het 3e doelpunt voor RCZ maken en met een geruststellende 3-1 voorsprong gaan we de rust 

in.  

Gijs gaat de 2e helft op doel en we passen de opstelling iets aan want achterin is het onder controle. Maurits 

wordt onze laatste man en we gaan ons meer focussen op de aanval. Dat pakt al heel snel goed uit want op 

aangeven van, wederom Adam weet Thijs de 4-1 te scoren. Sebastiaan tekent kort daarna voor 5-1 maar Jong 

Holland geeft niet op en loopt relatief eenvoudig door onze verdediging heen en scoort 5-2. Dat was zonde en 

onnodig.  

Maurits besluit dat het tijd is voor actie en na een hele fraaie solo van achteruit weet hij de stand op 6-2 te 

brengen. Wederom een time out, Sebastiaan en Maurits maken nu plaats voor Livio en Hugo en Yasin en Adam 

schuiven door naar voren.  

Op mooi aangeven van Hugo weet Yasin zijn 3e doelpunt van de wedstrijd te scoren. In deze fase is het RCZ die 

de volledige wedstrijd dicteert. Desondanks scoort Jong Holland op fraaie wijze hun 3e doelpunt. Adam scoort 

kort hierop 8-3 en Thijs weet de eindstand simpel op 9-3 te brengen. Zo, die is in de pocket, heb ik me voor niets 

zenuwachtig lopen maken!!  

Nu lekker even penalty’s nemen met elkaar en zo sluiten we een heerlijke voetbalochtend af.  De wijze waarop 

deze overwinning tot stand kwam is veel belangrijker dan de uiteindelijke einduitslag. Natuurlijk zal het een ander 

verhaal worden als de mannen een tegenstander van gelijk niveau krijgen want zonder druk speelt het natuurlijk 

een stuk makkelijker maar de 1e indruk van het team is erg goed. Aankomende week weer lekker trainen met 

elkaar en dan op naar volgende week zaterdag, thuis tegen DEM.  

Komt u ook kijken?  

 

Michiel Honig 

 

RCZ JO13-1 – Wherevogels JO13-1 

Een nieuw seizoen, dezelfde naam, een nieuw team. Maar liefst drie teams zijn de afgelopen zomer op een hoop 

gegooid, JO11-1, JO13-1 en JO13-2. De mannen hebben al weken met elkaar getraind en het was aan de hoge 

en wijze heren der trainers en coördinatoren om er twee teams van te maken. 

Dat dat pad niet over rozen gaat is alom bekend. Toen na lang wikken en wegen de teamindeling bekend werd 

gemaakt, werd er bij de spelers her en der een traan gelaten, een brok in de keel weggeslikt of juist de 

champagne ontkurkt (Jip en Janneke-bubbels natuurlijk). Een nieuw team blijft wennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen weekend ging dan eindelijk de competitie van start en dat terwijl de teamindelingen nog maar een 

weekje bekend waren. Gelukkig hadden de Racers zoals gezegd de hele zomer al met elkaar getraind, zodat ze 

geen vreemden voor elkaar waren. Maar tijdens de wedstrijd bleek wel dat het nog wat onwennig was, de Racers 

weten nog niet zo goed wat ze aan elkaar hebben en moeten elkaar nog vinden op het veld. 
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Nou moet ik u eerst iets bekennen, uw verslaggever van dienst moest deze wedstrijd door onvoorziene en immer 

langer durende bezigheden missen. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien, tot grote frustratie mijnerzijds… Maar ik 

heb zo mijn zeer betrouwbare bronnen en kan u toch een beknopt verslag van de wedstrijd brengen. 

De eerste wedstrijd was tegen het altijd gezellige Wherevogels uit Purmerend. Een vereniging waar gezelligheid, 

voetbalsfeer en plezier hoog in het vaandel staan als je hun clublied moet geloven. De JO13-1 gingen 

voorafgaand aan de wedstrijd op de foto met de nieuwe shirtsponsor (schildersbedrijf D.Maas-red.) . Ze staan er 

gelikt op, de mannen. 

De wedstrijd ging tamelijk gelijk op. De teams waren aan elkaar gewaagd. Er waren kansen voor RCZ, Xavier 

was een paar keer gevaarlijk voor het doel van de tegenstander, maar werd dan vakkundig verdedigd door de 

laatste mannen van de Wherevogels. De Purmerenders hadden in de eerste helft het voordeel dat ze wind mee 

hadden. De Racers gingen met een achterstand aan de thee, 1-2. Het doelpunt van RCZ kwam op naam van 

Fons die op aangeven van Nigel (of toch Ryan) scoorde met een kopbal. 

In de tweede helft had RCZ het voordeel van de wind en begonnen ze aan een inhaalslag. Fons zorgde ook voor 

de gelijkmaker na een voorzet van Ryan (of Nigel). Wat mij altijd opvalt bij de teams van RCZ, is dat ze nooit 

opgeven. Ook al staan ze achter, ze blijven doorgaan op jacht naar de overwinning, in wat voor team er ook wordt 

gespeeld, een RCZ-er geeft nooit op.  

Zo ook de JO13-1 afgelopen zaterdag. Ze vochten als figuurlijke leeuwen om de zege binnen te halen. Het was 

lang spannend in de tweede helft, waarin ook bleek dat de trainer van de Wherevogels z’n eigen clublied wel 

weer eens mag bestuderen, maar dat terzijde.  

Uiteindelijk, in de laatste minuut van de wedstrijd, was het Fons die het winnende doelpunt maakte, 3-2. De 

eerste punten van het seizoen zijn binnen en het is natuurlijk altijd lekker om de competitie te beginnen met een 

overwinning. Steekwoorden van deze wedstrijd: spannend, tomeloze inzet van de mannen en terechte 

overwinning. 

Het lijken mij meer dan gegronde redenen om het vernieuwde JO13-1 een keer zelf te komen aanschouwen. Dat 

kan aanstaande zaterdag al om 8.30u. bij Fortuna Wormerveer. Lekker ouderwets vroeg, zodat u nog wat aan de 

rest van uw zaterdag heeft. Ik zie u daar! 

Rest mij nog mijn bronnen te danken, zonder hen had dit eerste wedstrijdverslag van de JO13-1 niet tot stand 

kunnen komen. 

Uw razende reporter 

 

Meidenvoetbal bij RCZ is HOT!!!! 

Beste racers, 

RCZ-meidenvoetbal zit in de lift!! Naar boven welteverstaan. 5 jaar geleden begonnen we met 1 team van 9 
meiden en nu hebben we 4 volwaardige teams (70 meiden) die het komend seizoen met veel plezier kunnen 
voetballen. En het einde is nog niet in zicht. Wekelijks melden meiden zich aan om lid te worden. Dat geeft nog 
maar eens aan hoe leuk de vereniging RCZ is. Maar hoe meer leden, hoe meer vrijwilligers we nodig hebben. 
Dus geef je op als vrijwilliger bij RCZ!!  

 
 

 Ook voor het nieuwe MO15-1 team begint er weer een nieuw seizoen en hopen zij weer mee te strijden voor het 

kampioenschap. De voorbereidingen bestonden uit trainingen onder deskundige leiding van Remco Steding en 

Mark van Duin en een oefenwedstrijd tegen de ouders!!  

Zaterdag 15 september was het zover. Het ouderenteam bestond merendeels uit ex-spelers en speelsters die 

vroeger binnen of buiten RCZ naam en faam hebben gemaakt. Dus dat was voor de MO15-1 absoluut geen 

makkie. Door een perfect optreden van arbiter (Mark van Duin) verliep de wedstrijd, op een paar kleine 

schermutselingen na, fair and square. 

De 1e helft was niet om aan te zien. De ouders gingen met 2-1 voorsprong de rust in maar het duurde niet lang of 

de MO15-1 meiden maakte kort na rust via een treffer van Siara gelijk. 2-2. Daarna verliep de wedstrijd gelijk op 

en sommige ouders waren, waarschijnlijk door vermoeidheid, lichtelijk geïrriteerd geraakt. Dit botvierde ze op de 

arbiter die zich nergens wat van aantrok en sommige ouders zelfs met wat medicijnen tot kalmte moest brengen. 

Het waren er niet veel maar bij de ouders waren er ook uitblinkers. En wel speelster Kim Blank (moeder van 
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Megan) die uit het niets een prachtig afstandsschot van wel 25 meter de bovenhoek injoeg. Het gejuich van dit 

magistrale doelpunt golfde over de A8 en was een van de sportieve hoogtepunten van deze ochtend. Verder was 

het bij de ouders op het middenveld geitenkaas. Niemand minder dan Niki Thijssen en Robbin Bodifee dolde met 

name hun vaders Nick Bodifee en Rick Thijssen zo erg dat ze er duizelig van werden. Het einde van de wedstrijd 

was in zicht toen een aantal jonge meiden druk in het 16 meter gebied aan het combineren waren gebeurde het 

volgende. Kleine Fred, kon de spanning niet meer aan en met een hoop kabaal slingerde hij als een volleerde 

dwergwerper 2 meiden het 16 meter gebied uit. Het oooh en boe-geroep van het publiek was na deze onbesuisde 

actie duidelijk 

hoorbaar en de 

scheids kon maar 1 

straf toekennen en 

dat was een penalty!. 

Deze werd natuurlijk 

professioneel door 

Kirsten Daamen hard 

en zuiver in de 

linkerhoek van de 

goal geplaatst waarbij 

keeper en vader 

Gerard Daamen zelfs 

de verkeerde kant op 

dook.  

3-3. Kort daarna 

volgde het 

eindsignaal en werd 

er ook nog een 

prachtige groepsfoto 

gemaakt. Na de 

wedstrijd werd Anita Bodifee ondanks 2 terecht afgekeurde goals nog door het publiek als pechvogel van de dag 

uitgeroepen.  

 

Namens de trainers van MO15-1 groeten wij iedereen van harte en wensen wij iedereen een sportief jaar toe!! 

 

 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 
 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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De lotenverkoop van de Grote Club Actie is in volle gang, de eerste 

ingeleverde boekjes/verkoopformulieren , zijn al ingeleverd. Wanneer je 

meer loten wilt verkopen stuur dan een mail naar : 

jeugdevenementen@rcz.nu t.a.v. Gea van de Stadt. 

Onze jeugdleden verkopen loten om daarmee geld in te zamelen voor jeugdactiviteiten zoals o.a. : het 

sinterklaasfeest, night of the racers, 100% fun, oliebollentoernooi enzovoort. 

Dit zijn jeugdactiviteiten die onze voetbalvereniging uniek maakt en 

waar de jeugdleden een onvergetelijke ervaring aan overhouden. 

Een lot kost € 3,00 waarvan maar liefst € 2,40 naar de jeugd gaat. 

We hebben gekozen voor eenmalige machtiging waardoor de 

jeugdleden niet met geld over straat hoeven.  

Als iemand één of meerdere loten wilt kopen, let dan goed op dat alle 

gegevens goed ingevuld worden(  het volledige banknummer en de juiste 

naam die erbij hoort, ook het adres moet juist zijn ) zodat alles verwerkt kan worden. 

Simone , Nathalie en Gea 
Coördinatoren Grote Clubactie 2018 

 

!!Ajax Kids Tour komt 25 oktober naar RCZ!! 

Is jouw Racer (4 tm 11jr) al aangemeld? 

Als lid van de @ajaxkidsclub 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 is gestart 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 

 

http://www.ajaxkidstour.nl/


RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 4 , 25 september 2018 

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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