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           Racer seizoen 2018-2019 
 

 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook opwww.rcz.nu  
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2 weken geleden is de Grote Clubactie van start gegaan, als het goed is hebben alle 

jeugdleden het lotenboekje/formulier in hun bezit . 

Zo niet dan hoor ik dit graag via jeugdevenementen@rcz.nu t.a.v. Gea van de Stadt.  
Heeft u nog geen loten gekocht en wilt u R.C.Z ondersteunen en meedoen met de 

loterij van de Grote Club Actie, vraag een jeugdlid  dat u een lot wilt kopen of laat het 

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

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

 

 

 

 

 Simone , Nathalie en Gea 

Coördinatoren Grote Clubactie 2018. 
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UITSLAGEN afgelopen week  
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Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 
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KANTINEROOSTER: 

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: Fiona 

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 

Zaterdag 13 oktober: 

08.00-13.00: Gré 

08.15-10.30: Ouder JO9-4 + Ouder JO10-1 + Ouder JO12-2 

10.30-13.00: Ouder JO8-2 + Ouder JO8-3 + Ouder MO11-1 

12.00-14.30: Ouder JO12-1 

13.00-Einde: Mary, Sabrina, Esther & René  

13.30-16.00: Ouder JO13-1 en ouder JO13-2 

18.00-20.30: Speler RCZ 35+2 

 

Zondag 14 oktober: 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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Zwaluwen,30.35+2--RCZ 35+1 

Hedenmiddag gingen wij via de A 7 richting Hoorn om daar een voor ons onbekende tegenstander te 

ontmoeten en wel Zwaluwen  30 .Na een paar minuten al een eerste kans voor RCZ een doorloop bal van 

achteraf op Peter i.p.v van zelf te schieten koos hij voor afleggen op Michael(J) en diens schot werd gekraakt 

door een speler. Even later was het wel raak een knappe bal van EL.C meteen naar voren geschoten en Antonio 

tikte binnen 0-1.Hierna ontspon er een wedstrijd van de gemiste kansen. Een cornerbal van 

Michael(O)op EL.C maar diens schot kwam op de vuisten van de keeper van Zw. voor  de voeten van Remco en 

ook diens schot werd gepareerd door de keeper. Nog geen twee minuten later weer een knappe cornerbal van 

Michael(O) op het hoofd van Antonio maar net over de lat zodoende gingen we met 0-1 rusten. Na rust ging 

RCZ door met het missen van kansen voor Peter, Hakan en Michael(J) maar niemand wist meer het net te 

vinden, en wat gebeurd dan meestal valt hij aan de andere kant ,maar gelukkig was Arno attent in de laatste 

minuut op een lage schuiver van een Zw speler en even later floot de scheidsrechter voor het eindsignaal. 

Jongens Bedankt voor een leuke en sportieve wedstrijd. O,ja Even voor de goede orde Michael(O) voortaan 

niet meer vergeten hoor. HAHAHA 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

Westzaan Zo- RCZ Zo 

Op een zonnige middag togen wij naar mijn geboorte dorp Westzaan om daar de plaatselijke te bestrijden. Alle 

twee de ploegen hadden een valse start met een 1-0 nederlaag dus wat zal het deze middag brengen. Nou niet 

best van onze kant want net als afgelopen seizoen een misverstand achterin en de bal lag binnen 30 seconden 

in het net 1-0 voor W. Maar naarmate de wedstrijd vorderde kwam RCZ er beter in alhoewel onze linksback 

een paar keer voorbij werd gelopen greep onze adequaat in om te wisselen en Oda weer op deze plek te 

posteren. Na ongeveer een half uur spelen kregen wij een gemakkelijk gegeven vrije trap die door Damian knap 

werd binnen geschoten {Ala Lasse Schöne } 1-1.Met deze stand gingen we rusten. Na rust een oppermachtig W 

en na vijf en twintig minuten kwamen zij dan ook op een 2-1 voorsprong daar onze rechtsback ietwat verkeerd 

timede en kon een speler van W zo binnen tikken. Een paar minuten later de 3-1 maar deze werd op advies van 

onze grensrechter afgekeurd wegens buitenspel. In blessuretijd kwamen wij toch nog op 2-2 daar de keeper 

van W de bal losliet en onze middenvoor erbij stond en zo binnen kon tikken maar daar stak de keeper van W 

een stokje voor en vergreep zich aan onze middenvoor en de scheidsrechter wees naar de stip Tom ontfermde 

zich over de bal lag deze beheerst neer scheidsrechter floot Tom Liep en tikte beheerst binnen 2-2  een minuut 

later floot de scheidsrechter voor het einde en  hadden beide ploegen hun eerste punt binnen. Jongens 

Bedankt voor een leuke en sportieve wedstrijd.  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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RCZ JO9-1 -  DEM JO9-2 

Vandaag staat de wedstrijd tegen DEM op het programma.  

Het is fris maar zonnig weer en de jongens hebben er zin in. Yasin begint op doel en Sebastiaan en Thijs 

beginnen als wisselspelers.  

RCZ gaat voortvarend van start en DEM staat direct onder druk. Hugo en Livio hebben het achterin goed onder 

controle en als het dreigt mis te gaan is er altijd nog Maurits die zich als middenvelder terug laat zakken en 

goed mee verdedigd. Het eerste doelpunt laat niet lang op zich wachten en is echt een beauty. Het begint met 

een mooie actie van Livio langs de zijlijn, een pass naar Gijs die een prachtige voorzet geeft waarna Adam hem 

relatief eenvoudig in kan schieten. 1-0! Uit het boekje, prachtig samenspel!  

 

DEM krijgt wat meer kansen maar toch is het RCZ die in deze fase de regie heeft. Het is de keihard werkende 

Adam die zijn 2e goal maakt. 2-0.  Na de time out maken Gijs en Adam plaats voor Sebastiaan en Thijs. 

Opnieuw mag DEM aftrappen maar is het RCZ die de bal verovert. Het is Thijs die richting het doel gaat maar 

wordt neergehaald. De jongens horen het fluitsignaal helaas niet en scoren hun 3e doelpunt maar helaas, er 

was al gefloten en dus wordt het doelpunt afgekeurd en mag Thijs een vrije trap nemen. Een keihard schot wat 

helaas afketst op Maurits.  DEM is in deze fase duidelijk sterker.   

Hugo weet een bal van DEM nog op de doellijn weg te werken maar de druk op RCZ is groot. Te groot. DEM 

maakt een verdiende 2-1 en Abdel fluit voor rust. Net na het 

fluitsignaal voor rust scoort Gijs, die het fluiten niet gehoord heeft 

een fraaie goal die we helaas ook af moeten keuren.... 

 

Rust. We zitten aan de limonade en bespreken wat we kunnen 

gaan doen om het initiatief weer aan onze kant te krijgen. 

Sebastiaan gaat op doel en omdat het Livio zijn beurt is als 

wisselspeler gaat Adam achterin op zijn plek spelen. Adam doet 

het daar uitstekend maar RCZ komt niet onder de druk van DEM 

uit. Onze achterhoede heeft het druk en de gelijkmaker is een feit. 

2-2.  

Het liefste zou ik in deze fase gaan wisselen maar het is bijna tijd 

voor de time-out dus we kijken het nog even aan. De time out 

komt echt als een verlossing dit keer en ik krijg de kans even met 

de jongens te praten. Ze zitten vol ideeën hoe het beter kan en 

zijn het eens met de opstelling die ik ze voorschotel. Livio en Gijs 

spelen achterin, Adam op het middenveld en Yasin en Thijs in de 

voorhoede. Yasin heeft er na een helft op doel heel veel zin in en 

met hem in de voorhoede zie je direct actie komen. Adam die de 

hele wedstrijd al enorm hard werkt krijgt de kans en maakt zijn 3e 

goal. Opgelucht haal ik adem, zou het dan toch nog lukken de 

wedstrijd winnend af te sluiten?  

DEM dringt zich op en krijgt nog wat fraaie kansen maar Gijs en Livio hebben de controle achterin en 

Sebastiaan houdt knap stand. Nu is het Adam die Yasin mooi in stelling brengt waarna Yasin de eindstand op 4-

0 brengt. Pfffff.... hier zijn we heel goed mee weggekomen is mijn eerste gedachte na het eindsignaal.  Een 

leuke, pittige tegenstander die ons dwong het beste uit onszelf te halen. Ik ben trots op de veerkracht van het 

team maar heb toch ook wat zaken gezien waar we écht op moeten gaan trainen met elkaar. Volgende week 

thuis tegen Zeevogels JO9-1.   

Tot dan!  

Michiel Honig 
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De eerste ronde van de 

automatische incasso van de 

contributie komt er woensdag  

3 oktober aan! Zorg je ajb voor 

voldoende saldo op de 

rekening? 

 

Beste Tom en Maxim,                 

Gefeliciteerd, zondag 7 oktober 2018 zijn jullie gekozen uit het 

team: 

 RCZ JO8-3  

om samen Pupil van de Week bij de wedstrijd van  

 RCZ  1  tegen  Saenden 1 te zijn. 

 Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 12.15 uur  (bij trainers Frank Schuitemaker , Hans 

Sieraad en Michel Kersten  ). 

Wat er daarna allemaal gebeurt is nog een verrassing maar het wordt een leuke middag. 

De wedstrijd van RCZ 1 begint om 14.00 uur. Je mag natuurlijk de hele wedstrijd blijven kijken maar dat hoeft 

niet. 

Neem in ieder geval een trainingspak en je voetbalschoenen mee want je gaat natuurlijk ook de warming up 

doen samen met de mannen van RCZ 1. 

Het lijkt ons leuk als je een stukje schrijft en misschien een bijpassende foto laat maken over hoe je het zondag 

gevonden hebt. Dit kun je aan Joyce van  de redactie van R.C.Z mailen: redactie@rcz.nu  

Ik wens jullie veel plezier. 

Met sportieve groet, Gea van de Stadt 

Namens RCZ Jeugdafdeling                        

 ps. Mocht je deze dag niet kunnen laat het mij dan z.s.m. weten op 0620220177.         
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

!!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/
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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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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