
RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 10,  6 november 2018 

           Racer seizoen 2018-2019 
 

 

 

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

 

 

 

 

 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 10,  6 november 2018 

 

 

Programma aankomende week THUIS 

 

 

 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 10,  6 november 2018 

Programma aankomende week UIT 
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Met de hele club naar AZ – Willem II! 

 

Beste RCZ-ers, 

AZ nodigt onze vereniging uit om een wedstrijd AZ – Willem II op zaterdag 1 

december 2018 (19:45 uur)  in het AFAS Stadion te bezoeken.   

Alle RCZ jeugdleden en familie kunnen tegen een zeer gunstig tarief deze wedstrijd 

bijwonen. 

Ouders ook welkom 

Het actietarief geldt niet alleen voor de jeugdleden, maar ook voor familie, ouders/begeleiders 

en trainers. Dus gezellig mee! We zitten allemaal in hetzelfde vak en kunnen AZ dus massaal 

vanuit ons ‘eigen’ vak aanmoedigen en genieten van de unieke sfeer in het AFAS Stadion.  

Actietarief 

De kaarten worden aangeboden voor slechts €12,-- per stuk en dit is inclusief een eigen 

bijdrage voor de bus. Om geen misverstanden te laten ontstaan willen wij graag dat 

iedereen met de bus meegaat. De bijdrage is niet kostendekkend en RCZ betaalt dat deel van 

buskosten. 

 Bus vervoer en parkeren 

Het vertrek is vanaf de parkeerplaats bij RCZ. Graag zo veel mogelijk met de fiets 

komen om parkeeroverlast te voorkomen. We worden voor de ingang van het 

stadionvak afgezet en voor de terugreis staan de bussen op het parkeerterrein. 

Aanmelden deadline 

Geef je op bij de teamleider/trainer, meld het aantal personen dat mee gaat en betaal direct aan 

de trainer. 

Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 8 november van de trainer/leider het definitieve 

aantal personen per team met wie jullie deze wedstrijd willen bezoeken en het totaalbedrag in 

een envelop, zodat we de kaarten kunnen bestellen. Aanmelden kan dus alleen per team!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jong AZ spelersescorte (dit zijn andere wedstrijden!!!) 

Jong AZ speelt in de Keuken Kampioen Divisie! Alle thuiswedstrijden zullen zij samen met 

een line-up het veld oplopen. Wil jij, samen met jouw team, kans maken op deze gave 

ervaring? Geef je dan op via de volgende link: www.az.nl/jong-az-spelersescorte      

 

Let op dat de deelnemers tussen de 6 en 11 jaar oud zijn en je met maximaal 11 kinderen kunt 

deelnemen (omdat er ook maar 11 spelers het veld oplopen).  

http://www.az.nl/jong-az-spelersescorte
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Zaterdag 10 november: 

08.00-13.00:Mary & Sanne 

08.15-10.30: Ouder JO9-1 + Ouder JO9-3 + Ouder JO11-4 

10.30-13.00: Ouder JO8-1 + Ouder JO10-2 + Ouder JO12-2 

12.00-14.30: Ouder JO11-2 + ouder JO13-1 

13.00-Einde: Gré + vaste medewerker 

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

16.00-18.30: Speler RCZ Zaterdag 2 

Zondag 11 november: 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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Aankondiging 
  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Datum: donderdag 13 december 2018 
Aanvang: 20.30u 

  
Op deze avond delen we met u o.a. de stand van zaken in de vereniging, zetten we de jubilarissen in 
het zonnetje, maken we bekend wie de Martinus May cup en de FairPlay-bokaal dit jaar uitgereikt 
krijgt en kunt u vragen stellen aan het bestuur in de rondvraag. 
  
Leden, vrijwilligers en ouders zijn van harte welkom op deze avond. 
  
Het bestuur 
  

 

 

 

Vrijdag 2 november was het zover : Bingo  voor de JO10, JO11, MO11, JO12, JO13 en 

MO13 ! 

Om 18.45 uur liep de kantine langzaam vol met zenuwachtige jongens en meisjes, die eerst de 

prijzentafel uitvoerig bekeken. 

En wat een boel racers zijn er vanavond voor de bingo naar de kantine van R.C.Z. gekomen. 

We mogen nooit klagen wat betreft de opkomst want onze jeugd komt altijd graag naar 

activiteiten buiten het voetbal om naar R.C.Z. 

Maar deze avond spande toch echt de kroon, met grote getale kwamen ze op de bingo af. 

Er kwamen zeker 63 racers die aan dit spelletje wilde meedoen. 
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Het spel kon dan toen iedereen een plekje had gevonden beginnen. 

De Bingo werd deze avond door Simone en Kiona geleid, deze dames hadden zich feestelijk 

verkleed en ze maakt er een heus feest van. 

Wel goed opletten hé, we beginnen met het 

bovenste rijtje daarna bovenste en onderste 

en als laatste het kaartje vol en als je dit 

hebt roep je keihard .....BINGO!! 

Met humor en een dansje tussendoor werd 

het een gezellige avond. Het bingo hebben 

bleek toch soms een beetje lastig voor een 

aantal racers dus dan heb je een valse 

bingo......tja dan moest er gedanst worden . 

Tussen de bingo rondes door werden de maagjes ook verwend. Want zo'n bingo is hard 

werken hoor. 

Er werden 3 rondes gespeeld. De tijd ging hartstikke snel en daar stonden de papa's en mama's 

al weer klaar om de racers op te halen. 

Om 20.40 uur kon de geslaagde bingo avond worden afgesloten, nogmaals het was weer 

geweldig!!!!!! Een super opkomst , tevreden gezellige 63 racers die met hun prijsje naar huis 

gingen. 

Iedereen bedankt voor zijn/haar komst op deze avond en iedereen die geholpen heeft om deze 

avond weer geslaagd te maken BEDANKT voor jullie hulp. Foto's die gemaakt zijn deze 

avond staan op de site. 

Deze avond is mogelijk gemaakt door de lotenverkoop van de Grote clubactie  

       Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.  Gea van de Stadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bingo-avond voor de jeugd was weer supergezellig. Bingo-ladies Kiona en 

Martine lieten fraai uitgedost de balletjes rollen en iedereen ging met een mooie prijs 

naar huis. De foto’s staan online: https://www.rcz.nu/944/bingo-2-november 

https://www.rcz.nu/944/bingo-2-november
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update 4 november 2018 

 

 

 

De afgelopen week zijn er heel veel incasso's ingevoerd en tot nu toe hebben nog maar 

 48 Jeugd Racers 993  loten verkocht voor RCZ  en zijn er nog een aantal loten die nog niet verwerkt 

zijn dus volgende week het vervolg hiervan. 

Ons doel om meer dan 2700 loten te verkopen hopen  we evengoed nog te halen. 

Daar hebben we de hulp voor nodig van de andere jeugdleden die hun lotenboekje /lijst nog niet 

ingeleverd hebben. 

Dus ........als je het lotenboekje/lijst nog ingevuld thuis hebt liggen lever deze dan in bij R.C.Z 

uiterlijk voor donderdag 29 November 2018. 
 
Anders kunnen we deze loten niet meer registreren en dat zou erg jammer zijn. 

 

 En zoals jullie weten komt een gedeelte van die opbrengst terug bij de verkopers . 

Hierbij grote dank voor de vele lotenverkopers die loten verkocht hebben allemaal top gedaan. 
Alle individuele lotenverkopers die 10 loten of meer verkopen kunnen zakgeld verdienen : 

 

Aantal loten verkocht Zakgeld wat verdient kan worden 

10 € 2,50 

20 € 5,00 

30 € 7,50 

40 €10,00  

50 €12,50         

 

volgende week hoop ik met een goed bericht te komen dat alle jeugdleden die hun  

boekje of lijst met tenminste 5 loten nog niet ingeleverd hebben deze inleveren, dus kom 

op lever het in!!!!!!!. 

 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.   
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47e RCZ SYLVESTERLOOP: ZONDAG 30 DECEMBER 2018 

Sylvesterloop 

Zondag 30 december a.s. staat voor 47e keer de Sylvesterloop op het programma. Deze trimloop over 18, 7,6 en 4,4 kilometer 

wordt door veel trimmers gezien als een goede generale voor de halve marathon van Egmond die enkele weken later plaats 

vindt. Wij hopen dat we weer vele RCZ-ers en hun vrienden aan de start mogen zien! 

Voor onze jongste leden: nieuwe kortere afstanden 

Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk lopers, jong en oud, meedoen deze dag. Daarom hebben we voor de allerkleinsten 

tot en met JO10 nu ook de mogelijkheid om de kortere afstanden van 600 meter of 1500 meter te lopen. Voor hen zal een 

speciaal parcours op ons complex worden uitgezet. Na afloop ontvang je een medaille, een portie patat en limonade. 

Aanmelding gebeurt vooraf via de teamleiders. Let op: de kinderloop is alleen voor jeugdleden! 

Ook nieuw: de Sylvesterwandeltocht 

Dit jaar bestaat er ook de mogelijkheid om 7,6 km te wandelen. De opbrengsten van deze wandeltocht doneren wij aan 

Dierenasiel Zaanstreek. Inschrijving is voorafgaand in de kantine en de kosten bedragen €5,- (zonder 

medaille €3,-).  

Inschrijving  

De inschrijving voor de Loop en de Wandeltocht is op de dag zelf vanaf 09.00 uur in de kantine van RCZ. De inschrijfgelden 

zijn inclusief herinnering, de bekende medaille. Zonder herinnering betaalt men € 2,00 minder. Ook RCZ jeugdleden betalen 

€ 2,- minder voor deelname. Gezien de te verwachte drukte is het raadzaam om op tijd te komen inschrijven.  

Overzicht starttijden en kosten Sylvesterloop 2018: 

 Starttijd Kosten (incl. medaille) Inschrijven 

18 km Loop 10.30u € 9,- 

In kantine 

30 december  

vanaf 9.00u 

7,6 km Loop 10.40u € 7,- 

4,4 km Loop 10.50u € 5,- 

7,6 km Wandelen 11.00u € 5,- 

600 m Kidsloop 11.00u € 1,- 

Bij teamleider vooraf 

1500 m Kidsloop 11.00u € 1,- 

Korte routebeschrijving 

18 km: rondje Wijdewormer en Jagersplas 

7,6 km: rondje Jagersplas 

4,4 km: Oude Kalf (vice versa) 

Vrijwilligers 

Zoals ieder jaar hebben we weer een hele grote groep vrijwilligers die de trimmers van start tot finish begeleiden! Mocht je 

ook willen helpen, neem dan contact op met André Punt (06-20136764) 
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Mini Racers 2 bij Hercules 

 

Direct na het start signaal werd al duidelijk dat 

Hercules een top talentje had meegenomen. 

Onze racertjes waren dan ook danig onder de 

indruk en maakten graag ruimte voor hem als 

hij met de bal kwam aanstormen. Dat had tot 

gevolg dat er in de eerste 10 minuten flink wat 

doelpunten werden gescoord .De fans aan de 

kant keken met verbazing toe hoe onze 

mannen zich lieten intimideren. Hier was werk 

aan de winkel voor onze coach Alisa! 

Zij pikte deze taak onmiddellijk op en sprak ernstige maar positieve woorden. 

En ja….dat had effect. Jayden P scoorde zijn allereerste doelpunt, Jayden S gaf prachtige 

voorzetten en maakte ook een punt, Rio voorkwam met gevaar voor eigen leven een 

doelpunt en Jay passeerde moeiteloos menig keer de tegenstander en maakte ook de 

achterstand kleiner. De hooligans aan de kant moedigden aan met luide stemmen en waren 

zichtbaar ontroerd over deze wending in het spel. Over de namen van de mini’s is trouwens 

ook nog wel wat te zeggen maar dat een volgende keer. 

Het werd een fantastische wedstrijd. Wel verloren(8-6) maar hard gestreden en de heren 

konden met opgeheven hoofd het veld verlaten. 

Thea Michel  

 

Sporting Schermerhorn Zo – RCZ 1 

 

😞Hedenmiddag togen wij richting Schermerhorn om daar de plaatselijke club te bestrijden 
en in de wetenschap zou de overwinning van vorige week een vervolg krijgen? Nou ik kan u 
verzekeren het was niet best wat we lieten zien niemand was in goede doen vandaag maar 
ondanks dat werd het toch een overwinning. En slechte wedstrijden dien je ook over de 
streep te trekken en dat is gelukt. Na een paar kansjes voor ons wat allemaal net niet was 
lukte Boris het wel ,na een afgeslagen aanval van Sporting kreeg Boris net over de middenlijn 
bezit van de bal snelde lans drie spelers van Sporting (ala Dumrpies) joeg hij de bal in het dak 
van het doel 0-1 wat ook de ruststand werd. Na rust ging  ik een goeie twintig minuten voor 
tijd even naar het toilet toe en dan bij terugkomst had ik iets gemist zo bleek na afloop, want 
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een paar minuten voor tijd zag ik Sporting scoren dus mijn gedachte was daar gaat onze 
overwinning vlak voor tijd ,maar ja dacht ik bij mezelf toch een punt toen de scheidsrechter 
floot voor het einde. Maar niets bleek minder waar ik nam mijn plekje in om de jongens en 
de staf = scheidsrechter te bedanken ,maar daar kwam eerst de vader en broer(tje) van de 
trainer en die zeiden allebei in koor Jan gefeliciteerd met de overwinning, dus mijn mond viel 
open van verbazing en een brede glimlach natuurlijk want het bleek natuurlijk dat ik de 0-2 
had gemist dus al met al een goede afloop na een wel heel slechte wedstrijd al hoewel ik 
denk dat ik toch twee uitzonderingen mag maken voor Merijn en Boris die toch wel een 
goede wedstrijd afleverde . 
Jongens Bedankt en tot over twee weken. 
 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)😞 

Shop 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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