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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
10 okt

20.15

PSZ 3

Jong Holland 4

2-1

13 okt

8.30

WSV 1930 JO10-3

RCZ JO10-3

14 - 10

13 okt

8.30

OFC Leeuwen

RCZ JO7 - Mini Racers 2

8-9

13 okt

8.45

RCZ JO8-2

Castricum FC JO8-1

1 - 10

13 okt

8.45

RCZ MO11-1

KFC MO11-2

5-1

13 okt

8.45

Koninklijke HFC JO11-3

RCZ JO11-1

7-3

13 okt

8.45

RCZ MO13-2

Jong Holland MO13-2

0-3

13 okt

8.45

RCZ JO16-1

LSVV JO16-1

4-1

13 okt

8.45

ZOB MO13-1

RCZ MO13-1

1-3

13 okt

8.45

RCZ JO8-3

Westzaan JO8-1

2-6

13 okt

9.00

Zaandijk Poema's

RCZ JO7 - Mini Racers 1

11 - 2

13 okt

10.00

Marken sv. JO15-1

RCZ JO15-1

1-2

13 okt

10.15

Meervogels 31 JO11-2

RCZ JO11-4

3-3

13 okt

10.30

RCZ JO11-3

KFC JO11-3

3 - 12

13 okt

10.30

RCZ JO12-1

FC Uitgeest JO12-1

3-2

13 okt

10.30

RCZ JO12-2

OSV JO12-1

1-3

13 okt

10.30

RCZ JO13-3

Westzaan JO13-1

0-4

13 okt

10.30

RCZ JO10-1

DEM (RKVV) JO10-2

15 - 8

13 okt

10.30

RCZ JO9-4

Sporting Krommenie JO9-6

6-3
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13 okt

10.45

Sporting Krommenie JO10-5

RCZ JO10-2

3-8

13 okt

11.00

Spaarnwoude sv. JO11-1

RCZ JO11-2

3-2

13 okt

11.00

ZCFC 7

RCZ 2

3-1

13 okt

12.00

RCZ JO13-1

Zaanlandia JO13-1

3-1

13 okt

12.00

RCZ JO13-2

Meteoor De sv. JO13-1

3-5

13 okt

12.00

Monnickendam JO16-1

RCZ JO16-2

11 - 2

13 okt

12.00

PSZ 2

VVA/Spartaan 4

3-3

13 okt

14.00

RCZ JO18-1

Wiron JO18-1

4-2

13 okt

14.00

RCZ 35+1

Dijk De asv 35+1

5-1

13 okt

14.00

PSZ 1

HCSC 1

3-7

13 okt

14.30

SDZ MO15-2

RCZ MO15-1

1-8

13 okt

15.00

GeuzenMiddenmeer 45+3

RCZ 45+1

6-1

13 okt

16.00

RCZ JO14-1

Westzaan JO14-2

1 - 11

13 okt

16.00

PSZ 35+1

Germaan/De Eland asv 35+1

2-7

14 okt

10.00

SV Rood-Wit Zaanstad 3
(zon)

RCZ 3 (zon)

4-5

14 okt

12.00

OFC 3 (zon)

RCZ 4 (zon)

3-2

14 okt

13.00

Velsen Rkvv VR2 (zon)

RCZ VR1 (zon)

3-1

14 okt

14.00

Duinrand S 1 (zon)

RCZ 1 (zon)

2-1

Programma aankomende week THUIS
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Programma aankomende week UIT

Trainen in de herfstvakantie!
In de herfstvakantie gaan de trainingen door.
Kun je niet aanwezig zijn, meld je dan tijdig af bij de trainer.
Ook de dwergentraining gaat gewoon door op zaterdag 20 oktober en zaterdag 27 oktober.
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Kantine diensten voor komende 2 weken:
Zaterdag 20 oktober:
09.00-13.30

: Marieke, Arnaud en vaste medewerker

Zondag 21 oktober:
10.00- Einde

: Sabrina

Zaterdag 27 oktober:
08.00-13.00: Inge & Marianne
08.15-10.30: Ouder JO11-1 + Ouder JO11-4 + Ouder MO15-1
10.30-13.00: Ouder JO9-2 + Ouder JO9-3 + Ouder JO11-2
12.00-14.30: Ouder JO15-1
13.00-Einde: Mary, Sabrina,
13.30-16.00: Ouder MO13-1
16.00-18.30: Speler RCZ 35+2

Zondag 28 oktober:
09.00-Einde

: Gré

09.30-14.00

: vaste medewerker

12.00-14.30

: speler RCZ 4

13.00-15.30

: speler RCZ 2

13.00- Einde

: Esther + vaste medewerker

14.45-17.30

: Ada

16.00-18.30

; Speler RCZ 1 + Speelster RCZ Dames
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Team RCZ JO13-2 helemaal in het nieuw
dankzij sponsor Bentvelzen & Jacobs, sloopwerken

Atakan, Ruzhdi, Brent, Bruce, Sven, Ricardo, Samuel
Keysean, Mehmet, Erdem, Sem, Noaquin, Boyd, Jesper

Wat zijn ze verwend de
jongens van de JO13-2.
Behalve een compleet
wedstrijdtenue, ook nog
eens een zwart uit shirt, een
trainingspak, een windjack
en een voetbaltas.
Super voor elkaar allemaal!
Nu nog hopen op een mooi
voetbalseizoen in de tweede
klasse.

Sponsor Bentvelzen & Jacobs super bedankt namens alle kinderen en ouders!!!
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RCZ 35+-1 – De Germaan
Hedenmiddag op een zon overgoten Jagersveld ontvingen wij de G/E uit Amsterdam. Helaas heb ik
de 1-0 gemist en uit Peter zijn mond hoorde ik dat het na een voorzet van hem een eigen doelpunt
werd 1-0 waarvoor dank Peter. Hierna ontspon zich een leuke wedstrijd met eerst een kans voor
Antonio en een kans voor de G/E maar goed gepareerd door Arno. Even later weer een aanval van
ons over drie ,vier schijven kwam de bal bij Antonio deze gaf een lob en dat betekende 2-0.nog voor
rust werd het nog 3-0 en wel via een knappe aanval over rechts via Michael(J) op Michael(O) en deze
scoorde beheerst. Maar nog was de honger voor de rust niet gestild want even later een voorzet van
Peter op Michael(O) en dat was 4-0 even later zou Peter uitvallen met een Blessure .Na rust bleven
we aanvallen ,maar toch kon G/E tegen scoren door een rare stuiterbal over Arno heen in het doel 41. Maar onze honger was nog niet gestild ,want het werd nog 5-1 en weer door Michael(O) die dus zijn
hattrick had ,had helaas niet gezien van wie hij de bal kreeg zo snel ging het even later floot
scheidsrechter de Heer M. Goebert voor het einde.
Jongens bedankt voor een fijne voetbalmiddag.
Zeer Vele Trouwe Supporter(S)

OFC 3 -RCZ 4
Het is nog zaterdag als de eerste berichten op de groepsapp voorbij komen, het gaat niet over
voetbal maar over het Zaanse Bokketochie. Zoals u wellicht weet wordt het Zaanse Bokketochie
alweer voor de 45e keer georganiseerd en is een echte traditie geworden. Uiteindelijk wordt het dan
toch zondag en staat op het middag uur de heen wedstrijd tegen OFC 3 op het Wedstrijd programma.
Na de tour, dit keer met de Seat, door het altijd lommerrijke Zaandam is daar de parkeerplaats bij het
Twiske waar de bolide achter wordt gelaten voor een kleine wandeling naar het OFC complex waar hij
aankomst blijkt dat de wedstrijd OFC 3 - RCZ 4 de hoofd attractie van de dag is en de Gladiatoren
mogen optreden op het hoofdveld van de derde divisie club uit Oostzaan. Dan de wedstrijd, dat OFC
een goede ploeg is werd het eerste half uur wel duidelijk, ondanks dat ze geen kans creëerden
werden de Gladiatoren van RCZ 4 volledig weggespeeld. De enige kans die ze kregen was een vrije
trap na een handsbal van Svezdan die alleen door de scheidsrechter werd waargenomen. Gelukkig
wist Jordy met een prachtige safe deze kans onschadelijk te maken. Niet veel later weer een fout van
de scheidsrechter, Svezdan ging goed door op een diepe bal maar de scheids floot voor buitenspel
van Rob die dus niet deelnam aan het spel. De scheids riep nog wel van doorgaan maar ja dat gaat
niet op als je eerst fluit, weg kans, daarna gaf hij geen scheidsrechter bal maar liet OFC gewoon
balbezit houden. Ook later nog in de wedstrijd liet de scheids weer zich zien van zijn club
scheidsrechter kant. Handsbal van OFC speler wat een doelpunt werd goedgekeurd ondanks het
protest van grens Dani. Zo zie je maar weer eens wat je als club scheidsrechter kan betekenen voor
het team wat je fluit. Helaas kwam OFC op 1-0 door een door Jeroen ( nodeloos) veroorzaakte
strafschop te benutten.
De tweede helft begon RCZ sterk aan de wedstrijd. Vanaf het begin werd OFC opgejaagd en de
eerste kansen kwamen voor RCZ al deed de grensrechter in samenwerking met de scheids er alles
aan om te voorkomen dat de Racers zouden scoren. Hij deed dit door continu voor buitenspel te
vlaggen en vooral op momenten dat RCZ GEVAARLIJK werd, of het nou wel of geen buitenspel was,
die vlag ging omhoog en de scheids floot wel. Helaas kwam OFC op 2-0 door een uitglijder van Danny
waardoor de spits alleen op Jordy af kon gaan en dit buitenkansje te benutten. Het werd nog erger
door de eerder gememoreerde handsbal waardoor de Racers tegen een 3-0 achterstand aankeken.
Toch gaven ze de moed niet op. Vinnie werd als vers bloed ingebracht voor de vermoeide Rodney en
bij OFC begon langzaam maar zeker de batterij op te raken. De Racers kregen steeds meer de
overhand en daar was de eerste grote kans, Rob alleen af op de keeper maar helaas leverde dat nog
geen doelpunt op. In de 34e minuut opnieuw een kans voor Rob na een prachtige voorzet van Jim
maar helaas raakte hij de bal niet goed. Eindelijk in de 35e minuut was het toch raak. Het was
Kalebas die na goed doorgaan eindelijk een gaatje vond in de verdediging van OFC en de 3-1 op het
denkbeeldige elektronische scorebord liet zetten. Het zat ook niet mee, een kopbal van Kalebas
eindigde op de lat, schoten op doel werden van de lijn gehaald of op een of andere manier
tegengehouden. Daar was de 3-2 van Rob, dat is wat heel RCZ dacht maar de grens had als enige
buitenspel geconstateerd en uiteraard floot de scheids op zijn vlagsignaal. Echte club vlagger en
scheids. Het werd toch nog 3-2 door een mooi schot van Branislav. De Racers bleven op jacht gaan
naar de gelijkmaker maar de scheids stak daar een stokje voor om precies na 45 minuten af te fluiten
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ondanks dat zeker 5 minuten het spel in de tweede helft was stilgelegd voor blessure behandelingen.
Komende zondag is er gen wedstrijd. U kunt de Gladiatoren van RCZ 4 weer zelf zien spelen op
zondag 28 oktober om 10.00 uur op het Jagersveld tegen de ongeslagen koploper Ilpendam 4. Tot
dan.
De Knoet.

Duinranders (S) Zo --RCZ Zo
Hedenmiddag gingen wij richting Schoorl om daar D te bestrijden op een slecht moment kwamen wij
op achterstand ,daar de scheidsrechter wel heel vlug een rode kaart trok. Maar toch kort voor rust
kwamen wij toch op 1-1 door Prior. Na rust kwamen wij weer op achterstand ,maar toch bleven we
vechten, Na een kwartier een vrije trap voor ons snel genomen en de bal belande in het doel 2-2 zou
je denken ,maar niet volgens de scheidsrechter we moesten wachten op het fluitje ,even later werd
Boris na getrapt ,niet gezien nog geen twee minuten later een overtreding op Joël deze zei iets en kon
toen ook inrukken met een rode kaart hierop besloot trainer en leider het veld te verlaten dus ligt de
verdere afhandeling van dit duel bij de KNVB waarvan Akte.
Jongens Bedankt
Zeer Vele Trouwe Supporter(S)

Zeg, volg jij het allemaal wel?

Op 2 november is er weer een bingoavond
voor de jeugd.
Deze avond staat weer garant voor veel lol en
mooie prijzen!
Voor wie:
JO10, JO11, MO11, JO12, JO13 en MO13
Datum: vrijdag 2 november
Tijd: 19.00 - 20.30u
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WIST JE DAT ..........
JE LOTEN KUNT VERKOPEN TOT 16 NOVEMBER?
ONZE JEUGDLEDEN NOG VOLOP BEZIG ZIJN MET DE VERKOOP VAN GROTE CLUBACTIE
LOTEN?
DE EERSTE BOEKJES AL WORDEN INGELEVERD MET TENMISTE 5 VERKOCHTE LOTEN?
ER TOT NU TOE 565 LOTEN ZIJN VERKOCHT ?
JE NIET ALLEEN VOOR R.C.Z.MAAR OOK ZEKER VOOR JEZELF ZAKGELD KUNT VERDIENEN,
VANAF 10 VERKOCHTE LOTEN?
HET BEST VERKOPENDE TEAM EEN SPECIALE PRIJS ONTVANGT?
JE, ZODRA JE 20 LOTEN HEBT VERKOCHT, EEN VOCHER KRIJGT WAARMEE JE O.A. GRATIS
ENTREEKAARTJES KUNT ONTVANGEN?

DUS BEN JE KLAAR MET VERKOPEN LEVER JE BOEKJE DAN IN!
KIJK VOOR ALLE INFORMATIE, EN NOG MEER TIPS EN WIN-ACTIES OP https://kids.clubactie.nl/

Simone , Nathalie en Gea
Coördinatoren Grote Clubactie 2018.
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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
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