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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  
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Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 
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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 

 

Volendam 7 – RCZ 4 (7 oktober) 

Het is zondag ochtend  negen uur als de wekker gaat. Niet omdat de Gladiatoren van RCZ 4 om tien uur moeten 

ballen, de wedstrijd tegen Volendam staat namelijk om twaalf uur op het wedstrijd programma omdat er eerst nog 

even wat verfwerk te doen is. Ik ben op tijd klaar om tijdig in de Seat Arona te stappen om naar Volendam te 

rijden. Volendam ook bekend als: Wijdbroeken city, Home of the Palingsound. Wist u dat BZN vaker in de top 40 

heeft gestaan dan de Rolling Stones. De rit naar Volendam gaat zoals altijd allereerst door het altijd pittoreske 

Zaandam via de A7 en over de N246 door het landelijke landschap van Waterland. Aldaar aangekomen is er 

voldoende parkeerplaats voor de deur en kom ik als eerste Dani tegen die door Svesdan om een boodschap was 

gestuurd ( hij vertelde er niet bij of dat om een grootte ging) . Na het opsnuiven van de landelijke Volendamse 

lucht werd de wandeling ingezet naar veld 83. Daar aangekomen waren de Gladiatoren zich aan het warm lopen ( 

letterlijk, in het zonnetje) De wedstrijd werd al na drie minuten opengebroken door Volendam, na wat geklungel in 

de achterhoede en een knappe pass van een Racer  naar een volledig vrijstaande Volendammer die dan ook niet 

aarzelde en vernietigend uithaalde om de 1-0 op het denkbeeldige elektronische scorebord te zetten. Helaas 

bleek dit geen wake up call voor de Gladiatoren van de RCZ 4 want ze bleven grossieren in foute passes, slordig 

bal verlies en de tegenstander laten lopen. Gelukkig hadden de Volendammers een vizier niet op scherp staan en 

daardoor bleef het lang 1-0. Het eerste echte wapenfeit van de Racers komt op naam van Bratislav die na een 

knappe solo de paal raakte. Het waren twee (bijna en geheel ) kale mannen die de 1-1 verzorgde. Na goed 
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doorzetten van Lennart ( bijna kaal) kon hij een puike voorzet geven die Rob ( de volledig kale) knap met zijn 

hoofd beroerde en de bal in de verre hoek tegen het netje deed belanden. ( ik moest Rob beloven het zo te 

vertellen).  Verder deed iedereen in de eerste helft wel zijn best maar het verdiende niet echt de schoonheidsprijs. 

Helaas moest Martijn vlak voor het einde van de eerste helft geblesseerd het veld verlaten na een gemene 

charge van een wijdbroek. Die dan ook volledig terecht geel kreeg al was hier wellicht rood ook op zijn plaats 

geweest. Na een verkwikkend bekertje limonade (lijkt de pupillen wel)  begon de tweede helft. Waar in de eerste 

helft de Volendammers nog fel waren begonnen ze de tweede helft een stuk minder, hier kwam de betere 

conditie van het getrainde Gladiatoren van het vierde dan toch van pas. Ze werden steeds gevaarlijker en toen 

Rodney er ook nog inkwam voor Vinnie kwam er nog meer vaart in de aanvallen. Rodney, onze parel, net 

hersteld van een blessure, rende weer als de welbekende Hinde over het echte gras van veld 83. Even 

tussendoor nog een quote van Martijn en Vinnie: “De Racers zijn beter in de tweede helft dan de eerste helft” ( 

opmerkelijk omdat zij  gewisseld waren). In de tweede helft werden diverse kansen gecreëerd maar helaas was 

daar of de keeper of een speler van Volendam die zich voor het schot wierp om een doelpunt te voorkomen tot 3 

minuten voor het einde Lennart op rechts de bal kreeg en deze knap voorzette waarna Mischa er met zijn hoofd 

tegen aan rende en de 1-2 op het denkbeeldige elektronische scorebord liet aantekenen. De mannen aan de kant 

zoals coach John, uw verslaggever en de wissels dachten nu toch wel van zo die drie punten zijn in de pocket en 

gaan mee terug naar Zaandam. Helaas werden we ingehaald door de keiharde waarheid. Na geklungel op het 

middenveld ( i.p.v. die bal naar voren te rossen gaan ze de bal met hakjes naar elkaar overspelen) Volendam 

pakte dit buitenkansje en roste de twee – twee tegen het net. Heel zuur want we mochten nog aftrappen maar 

daarna floot de scheids af. De scheidsrechter die op zich een prima wedstrijd floot maar zich één keer toch wel 

heel erg van zijn Volendamse kant liet zien. Een steekpass op Vinnie die absoluut NIET buitenspel stond en uit 

deze kans dan ook scoorde werd door de scheids afgefloten voor buitenspel. Even ter info, de grens van 

Volendam stak zijn vlag NIET omhoog. Maar ja zo is soms het harde voetbal leven. Na afloop was het nog lang 

onrustig op de dijk van Volendam. Aanstaande zondag bent u weer van harte welkom op het Jagersveld om de 

Racers van RCZ 4 zelf aan het werk te zien.                                                                        De Knoet. 

 

De mini racers in actie 

  
VLNR: 
Miquel Tete, Jay van der Weerdt, 
Jayden Poese, en Rio van Veen 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En toen was het eindelijk zover, de eerste wedstrijd van de mini racers 2. Spelen tegen KFC TIJGERS ,dat klinkt 
toch wel indrukwekkend. 
Voor het eerst in vol tenue inclusief die lastige scheenbeschermers. Broek tot de knietjes , sokken tot ongeveer 
dijbeen maar dat mocht de pret niet drukken. Het enthousiasme spatte er vanaf. Jayden als vrolijke en actieve 
speler wist de tegenstander goed te laten zien dat hij een goed partijtje kan voetballen. Rio wat rustiger, maar gaf 
uitstekend aan waar de bal heen moest. Miquel met prachtige acties, snel en behendig. Jay elke keer als een 
speer naar voren met de bal. Het was voor het publiek een groot plezier om naar te kijken. En hoewel de tijgers 
ook erg hun best hebben gedaan waren ze niet opgewassen tegen deze racende mini's.  
Terecht gingen deze mannen er met de winst vandoor: 11-3. 
 
Thea Michel (oma van Jay) 
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HBOK 35+1 - RCZ 35+1 

Hedenmiddag in een heerlijk najaarszonnetje togen wij wij richting Zunderdorp om daar de plaatselijke 
voetbalclub te bestrijden. Al snel kwamen wij op 0-1 een pass van Vabian op Peter de keeper van H stond te ver 
voor zijn doel Peter gaf een lob en die was raak .Paar minuten later was het alweer gelijk door een misverstand 
achterin. Drie minuten later kwamen wij alweer op voorsprong Michael(J) legde de bal terug op Remco en tegen 
diens schot had keeper van H geen verweer 1-2.Bij een cornerbal voor H kwam de bal op de borst van Andre 
meteen door op Vabian en die probeerde het net als Peter met een lob ,maar nu van net over de middenlijn ,maar 
helaas voor ons net naast de verkeerde kant van de paal zo gingen wij dus rusten met de voorsprong van maar 1 
doelpunt. Na rust was Hakan in het veld gekomen en na een paar minuten was Hakan er als de kippen bij toen 
een verdediger van H verkeerd terug speelde ,hij lag de bal af op Michael(O) maar de bal werd uit de doelmond 
gekopt. Hierna een lange solo van Vabian afgelegen op Frank en diens schot werd net over getikt door de 
keeper. Hierna weer een verkeerde terug speelbal van H ,maar nu was Hakan er weer als de kippen erbij door de 
benen van de keeper(dank je wel Sabrina)en dat betekende 1-3 en wat opluchting voor ons. Want H liet het er 
niet bij zitten en men vuurde ook een afstandsschot op ons doel af maar Arno pareerde de bal over de lat heen 
.Intussen waren de jarige EL.C en Jeroen in het veld gekomen en even later een knappe bal van Michael(O) op 
Gertjan deze gaf voor op EL.C maar diens schot ging hoog over. Vlak voor tijd nog een knappe redding van Arno 
zodat de eindstand werd bereikt 1-3. 
Jongens bedankt weer voor een fijne middag. 
 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)😊 

 

RCZ Zo - Saenden Zo 

Wat zal ik over deze wedstrijd schrijven, kan veel zijn maar ook weinig. Allereerst denk ik dat wij onverdiend 
hebben verloren, qua kansen had het drie ofwel vier nul  zomaar voor ons kunnen zijn. Ook wil ik mijn 
complimenten over brengen naar de gehele groep wat hebben jullie gewerkt niemand uitgezonderd. Maar er is 
altijd iemand de slechtste op het veld en dat was toch hedenmiddag onze leidsman want die bakte er toch 
helemaal niets van ,want als je toch iemand van achteren aanvalt en deze speler zwaar geblesseerd van het veld 
gaat en je laat de boos doener weggaan met de woorden niet zo hard meer spelen dan ben je toch verkeerd 
bezig.(dit zijn woorden volgens N-H Dagblad. En deze man heeft een hoop verdiend voor de KNVB met zoveel 
gele kaarten.  
Jongens met de instelling van afgelopen zondag komen de punten zeker daar ben ik en de medesupporters van 
overtuigd. Jongens nogmaals Bedankt, 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 
 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
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De jeugdleden van Voetbalvereniging R.C.Z. zijn druk bezig met het verkopen 

van loten van de Grote club actie. 1 lot kost €3,00 waarvan €2,40 direct naar 

R.C.Z. gaat. 

De loten worden door de jeugdleden aan de deur of bij R.C.Z. verkocht, maar 

de actie kan ook op een ander manier worden gesteund. Zo kan men ook een 

superlot kopen , deze staat gelijk aan 50 loten . 

Iedereen die een lot of superlot koopt maakt kans op mooie prijzen, zoals de 

hoofdprijs van €100,000,-!!!!!! 

De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 12 december 2018. 

Ook de jeugdleden die loten verkopen maken kans op prachtige prijzen! Als de 

jeugdlid zich inschrijft op kids.clubactie.nl, maakt hij/zij kans op bv. 

entreekaartjes voor pretparken. Ook zijn er prijzen te winnen voor teams die 

veel loten verkopen. Zo zijn er prachtige clinics te winnen voor teams die hun 

beste beentjes voor zetten. 

Dus......koop loten bij onze jeugdleden zodat u de jeugd van R.C.Z. steunt en 

zelf kans maakt op een mooie prijs. 

 

 Simone , Nathalie en Gea 

Coördinatoren Grote Clubactie 2018. 
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Nieuw bij RCZ: 

Bakken om je PEP-flesjes te recyclen! 

 

Alle plastic flesjes dus voortaan, hup!, deze 

bakken in! 

Bedankt! 

 

 

 

 

 

DE PVP (persoonlijk voetbalplan) klassen zijn weer begonnen! 

 

RCZ is volop in beweging en ontwikkeling!  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke aandacht essentieel is in de ontwikkeling van iedere speler. Vandaar ook 

dat wij vanaf vorig jaar het PVP hebben uitgerold, waarvoor kinderen van 8 t/m 12 via hun trainer/coach kunnen 

worden uitgenodigd. In kleine groepjes wordt aan verbetering en ontwikkeling van de individuele speler/keeper 

gewerkt. 

Ongetwijfeld zullen we hier al snel de vruchten van mogen plukken. 
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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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