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Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook opwww.rcz.nu 
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In memoriam Henk Bulder 

Maandag 12 kregen we het trieste bericht dat ons aller bekende Henk Bulder, op 87 

jarige leeftijd, is overleden. 

Henk is vanaf het moment dat Herman als eerste bij RCZ ging voetballen (1972) nauw 

bij de club betrokken geweest. Als vader ging hij naar alle wedstrijden van zijn zoons 

kijken, want ook Werner en Robert werden als snel lid. Vele jaren later bekeek hij met 

de nodige regelmaat ook wedstrijden van zijn kleinkinderen. Zijn trouwe support aan 

ons mooie cluppie was uniek. Zaterdag en zondag was Henk op het veld te vinden en dat 

heeft hij tot het laatst aan toe vol gehouden. Kenmerkend was altijd die uitgestoken 

hand met de woorden : “Hoe gaat het vriend”. Vervolgens kon hij het niet laten er ook 

iets aan toe te voegen waarmee je direct weer op je nummer werd gezet. 

Daarnaast is Henk jarenlang actief geweest in onze dagploeg. Daar droeg hij altijd zijn 

steentje bij aan het onderhoud van ons complex. De laatste jaren ging het allemaal wat 

minder soepel maar toch was hij er om allerlei hand- en spandiensten te verrichten. 

Als ik hem sprak had hij het ook altijd over zijn Bets, zijn vrouw die hij zo lief had  en al 

eerder is overleden. Hij miste haar zo ontzettend. 

Afgelopen zaterdag is Henk onder enorme belangstelling, waaronder ontzettend veel 

Racers, begraven. Vooraf  aan de begrafenis kreeg Henk een indrukwekkend eerbetoon 

bij RCZ waar heel veel RCZers een erehaag vormden om Henk de laatste rit langs zijn 

geliefde club te zien maken. We verliezen in Henk een man met een echt RCZ hart. Wij 

wensen de hele familie ontzettend veel sterkte de komende tijd om het verlies van hun 

(schoon)vader en opa te verwerken 

Henk, bedankt voor al die jaren dat jij RCZ hebt geholpen.  

We zullen je missen. 

RUST ZACHT!!!! 

Bestuur vv RCZ 
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UITSLAGEN afgelopen week  

17 nov 8.30 WSV 1930 JO11-3 RCZ JO11-4 - 
 

17 nov 8.30 Zaanlandia JO11-2 RCZ JO11-2 8 - 0 
 

17 nov 8.45 RCZ MO11-1 DSS MO11-1 4 - 0 
 

17 nov 8.45 RCZ JO11-3 ODIN 59 JO11-4 4 - 5 
 

17 nov 8.45 RCZ MO13-2 Limmen MO13-2 1 - 2 
 

17 nov 8.45 RCZ JO8-1 Purmerend JO8-1 4 - 2 
 

17 nov 8.45 RCZ JO8-3 WSV 1930 JO8-2 13 - 0 
 

17 nov 8.45 RCZ JO9-4 ODIN 59 JO9-7 7 - 3 
 

17 nov 8.45 RCZ JO10-3 RCZ JO10-2 1 - 8 
 

17 nov 8.45 RCZ JO8-2 FC Weesp JO8-2 4 - 6 
 

17 nov 9.00 Kennemers (de) JO9-1 RCZ JO9-2 2 - 1 
 

17 nov 9.00 FC Uitgeest JO9-4 RCZ JO9-3 3 - 8 
 

17 nov 10.00 OFC JO13-1 RCZ JO13-1 8 - 2 
 

17 nov 10.15 AGB JO11-2 RCZ JO11-1 0 - 6 
 

17 nov 10.15 RCZ JO16-1 Always Forward JO16-2 3 - 4 
 

17 nov 10.15 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Hercules Zaandam sc Dragons 3 - 3 
 

17 nov 10.30 RCZ MO15-1 Kadoelen sv. MO15-2 8 - 0 
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17 nov 10.30 RCZ JO12-1 SVA JO12-1 3 - 4 
 

17 nov 10.30 RCZ JO10-1 Meervogels 31 JO10-1 12 - 4 
 

17 nov 12.00 PSZ 2 DZS 2 1 - 7 
 

17 nov 12.00 RCZ JO18-1 Egmondia JO18-1 1 - 5 
 

17 nov 12.15 Purmerend JO13-5 RCZ JO13-3 3 - 3 
 

17 nov 12.30 Westzaan 2 RCZ 2 9 - 0 
 

17 nov 12.30 IVV JO12-1 RCZ JO12-2 3 - 6 
 

17 nov 13.30 ZOB JO15-2 RCZ JO15-1 1 - 0 
 

17 nov 13.30 PSZ 3 ZOB 5 7 - 3 
 

17 nov 14.00 RCZ JO14-1 Purmerend JO14-3 0 - 4 
 

17 nov 14.00 PSZ 1 HBOK 1 2 - 9 
 

17 nov 14.30 DRC 45+1 RCZ 45+1 3 - 4 
 

17 nov 14.30 OFC 35+1 RCZ 35+1 - 
 

17 nov 15.30 RCZ JO16-2 Kwadijk JO16-1 2 - 3 
 

17 nov 15.30 PSZ 35+1 ZOB 35+2 1 - 3 
 

17 nov 15.45 RCZ 35+2 TABA afc 35+1 1 - 1 
 

18 nov 10.00 RCZ 4 (zon) Kwadijk 3 (zon) 0 - 5 
 

18 nov 11.00 RCZ 2 (zon) Westzaan 2 (zon) 0 - 4 
 

18 nov 12.00 RCZ VR1 (zon) Kwiek 78 VR2 (zon) 2 - 2 
 

18 nov 14.00 RCZ 3 (zon) WV-HEDW 11 (zon) 5 - 2 
 

18 nov 14.00 RCZ 1 (zon) Knollendam 1 (zon) 1 - 1  
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Programma aankomende week THUIS 

 

Programma aankomende week UIT 
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Zaterdag 24 november: 

08.00-13.00  : Gré en Arnaud 

08.15-10.30  : Ouder JO11-2 + Ouder MO11-1 + Ouder JO13-3 

10.30-13.00  : Ouder JO8-3 + Ouder JO10-2 + Ouder JO11-1 

12.00-14.30  : Ouder MO13-1 

13.00-Einde  : Mary, Sabrina en Quinta 

13.30-16.00  : Ouder JO15-1 

16.00-18.30  : Speler RCZ Zaterdag 2 
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Zondag 25 november:  

Geen thuiswedstrijden 

Zaterdag 1 december; 

08.00-13.00; Mary & Sanne 

08.15-10.30: ouder JO8-1 +ouder JO9-2 + ouder JO10-1  

10.30-13.00: ouder JO9-1 + ouder JO10-3 + ouder MO13-1 

12.00-14.30: ouder JO14-1 

13.00-18.00: vaste medewerker + vaste medewerker  

13.00-15.30; ouder JO16-2 

14.00-16.30: ouder JO18-1 

15.30-18.00: ouder JO15-1 

18.00-einde: speler 35+2 

Zondag 2 december: 

09.00-einde: Hét 

09.30-14.00; vaste medewerker 

12.00-14.30: speler RCZ 4 

13.00-15.30: speler RCZ 2 

13.00- einde: vaste medewerker + vaste medewerker 

14.45-17.30: Ada 

16.00-18.30: 2 spelers RCZ1 

 

 

 

De  automatische incasso's en het versturen van de 

jaarcontributiefacturen aan alle leden heeft inmiddels 

plaatsgevonden. 

Alleen is de incasso niet bij iedereen gelukt of gestorneerd. Ook zijn 

bij een aantal leden de facturen niet aangekomen? 

Mocht u zich in het bovenstaande herkennen wilt u dan zo vriendelijk 

zijn om alsnog aan uw contributieverplichting te voldoen. 

Eerdaags komen de eerste aanmaningen met een boete van 

€  10,-  erbovenop in uw mailbox of brievenbus terecht en dat 

is  natuurlijk zonde van het geld. 

Het niet betalen van de contributie kan overigens ook tot schorsingen en een incassobureau leiden dus neem 

even contact met de ledenadministratie  op om tijdig tot een betaalregeling te komen mocht u dat willen. 

 Ledenadministratie RCZ 

Petra Koppen 

ledenadministratie@rcz.nu 

mailto:ledenadministratie@rcz.nu
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RCZ Sinterklaasfeest 2018 

Woensdag 28 November 
 Op Woensdagmiddag 28 November  brengt Sinterklaas een bezoekje aan de 

kantine van onze voetbalclub RCZ. 

We nodigen hierbij alle RCZ  Dwergen,  mini's/JO7  , JO8 en  JO9  uit om bij dit geweldige Sinterklaasfeest 

aanwezig te zijn. 

Op deze woensdag is er geen training voor deze groepen. 

Programma woensdag 28 November RCZ Sinterklaasfeest. 

16.30 uur             Zaal open 

16.45 uur             Optreden  Clown Juju                                                    

17.30 uur             Eten met alle kinderen patat en kipnuggets. 

18.00 uur             Bezoek Sinterklaas en Pieten 

18.45 uur             Ophalen kinderen door ouders 

Deelname aan het Sinterklaasfeest is gratis voor de dwergen, mini's/JO7 ,JO8 , JO9  van RCZ. 

Broertjes en zusjes (in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar) zijn ook  van harte welkom, maar we vragen 

hiervoor een eigen bijdrage van 5 euro per kind (te betalen op 28 november)  

Belangrijk: kinderen moeten wel alleen kunnen zijn tijdens het feest!!!!!  

Er is voldoende RCZ begeleiding aanwezig om de kinderen op te vangen en te begeleiden.  

Het is niet de bedoeling dat ouders bij dit feest aanwezig zijn. 

Aanmelden Meld je aan via de website van R.C.Z.. of door HIER te clicken 

Let op! Opgeven vooraf is nodig om te zorgen dat Sinterklaas voldoende cadeaus bij zich heeft!!  

Inschrijven kan tot 26 November!!! 

Als je jezelf via de website van R.C.Z. hebt aangemeld dan zien we je graag op woensdagmiddag om 

16.30 uur.  

 

 

Oliebollentoernooi! 
Op donderdag 27 december (de dag na kerst) gaan we weer lekker 
voetballen in de zaal. 
  
Dan is het namelijk het RCZ Oliebollentoernooi, het jaarlijkse 
zaalvoetbalevenement voor alle jeugdteams van JO7 t/m JO18 in 
sporthal De Struijk. 
  
Tijden en indelingen volgen over een paar weken, maar zet m alvast in 
je agenda! 
 

https://www.rcz.nu/946/sinterklaasfeest-2018/
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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 
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UPDATE 20 november 2018. 

De lotenverkopers kunnen hun verkoopboekjes nog steeds inleveren in de 
kantine (in de speciale grote clubactie doos).  Leiders en/of trainers willen jullie 
dit nog onder de aandacht van de spelers van jullie team brengen. Tot nu toe 
hebben 121 kinderen hun boekje ingeleverd goed gedaan en bedankt hiervoor. 
Dit kan beter er zijn bijna 300 verkoopboekjes/lijsten uitgedeeld dus......... lever 
je nu in! 

Is het verkoopboekje vol (of weet je echt niemand meer die een lot wil kopen), dan kunnen de boekjes 
worden ingeleverd in de kantine . 

 

Ieder verkocht lot betekent geld voor onze jeugdactiviteiten! 

Nog maar 10 dagen te gaan!  De verkoopboekjes met verkochte loten stromen binnen in de speciale inleverdoos van 

de grote clubactie ook is er weer een superlot verkocht door Luc Hopstaken .  Dat moet gaan leiden tot mooi 

resultaten voor de club en voor jezelf tot nu toe 2006 loten verkocht op naar 2700 loten!!!! 

Blijf dus je best doen om loten te verkopen en lever je verkoopboekjes met verkochte loten tijdig in !  Uiterste inleverdatum van 

de verkoopboekjes is : 

donderdag 29 november  Later ingeleverde boekjes kunnen we helaas niet meer verwerken en tellen dan ook niet mee in de 

verkochte loten!  

Wat levert het ook alweer op?  

Als koper van loten maak je kans op schitterende prijzen, waaronder een hoofdprijs van €. 100.000!  

 Voor de vereniging levert het een belangrijke financiële bijdrage op, die  ten gunste komt aan de  jeugdactiviteiten.   

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         

 

Belangrijke data op een rij:  

 donderdag29 november 2018: Uiterste datum inleveren verkoopformulieren  

 woensdag 11 december 2018: Trekking Grote Clubactie loterij .  

Overige belangrijke info:  

Voor de beste verkopers stellen we als vereniging nog een leuke prijs ter beschikking en ook 
voor het team wat de meeste loten verkocht heeft. 

 

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

https://www.purmersteijn.eu/Data/Purmersteijn/Modules/NieuwsItem/Front/images/groot/1077.jpg?636410987596322060
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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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Sint heeft dan geen verstand van voetbal misschien, 

maar stuurde een Piet langs om de mini’s te zien. 

Die moesten tot hun grote vreugde weer, 

tegen Hercules, net als de vorige keer. 

Miquel stond helaas niet op het veld, 

maar gelukkig werd Troy toen opgesteld. 

Daar stond het team in volle glorie, 

en stormden af op een victorie. 

Zij lieten zich dit keer niet intimideren, 

en konden de tegenstanders menig keer passeren. 

Rio en Troy, dan daar dan hier, 

Piet keek erna met veel plezier. 

Ook de drie J’s stonden continu paraat, 

3-0 was dus al snel het resultaat. 

Maar Hercules liet van zich horen, 

en wist er ook nog drie te scoren. 

Deze stand bleef op de teller staan, 

onze racers hebben weer prima hun best gedaan! 

 

Thea Michel 

 

Hallo allemaal 

Ik was vandaag pupil van de week 

Ik vond het leuk 

Ik mocht de aftrap nemen met Shane  

En we gingen scoren 

En ik mocht in de kleedkamer mee met het beste team 

van RCZ 

En ik kreeg een voetbal met hun namen er op  

 

Groetjes van Jacob Flinkert uit JO8-1 

 

 

 

RCZ Zo- Knollendam Zo 

Wat slecht maar gelukkig toch een punt meer kan ik helaas niet bedenken over deze 

wedstrijd. 

Zeer Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
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Wedstrijd AZ - Willem II - zaterdag 1/12/2018 om 19.45 uur 

Zaterdag 1/12/2018 om 18.00 uur vertrekken wij met 4 bussen vanaf RCZ met 274 jeugdleden en familie om de wedstrijd AZ 

– Willem II bij te wonen. 

De toegangskaarten worden via de trainer/leider van jullie team uitgedeeld 

De trainers/leiders/begeleiding controleren of iedereen  van zijn/haar team aanwezig is in de bus bij zowel vertrek bij RCZ 

als bij AZ en dit aan de bus coördinator bevestigen. 

De Bus coördinator zal dan nogmaals de koppen tellen. 

Om problemen te voorkomen willen wij jullie wijzen op de onderstaande informatie waar iedereen zich aan heeft te houden! 

17.45 aanwezig zijn bij RCZ op de parkeerplaats 

 Kom zoveel mogelijk op de fiets naar RCZ 

 Vertrek bussen is stipt om 18.00 uur ivm met uiterlijke aankomst van 18.45 op het stadion terrein. 

 Teams, familieleden, begeleiding moeten zowel met heenreis als de terugreis in de bus gaan zitten 
welke is toegewezen, bus nummers 1 t/m 4. (zie onderstaand de indeling) 

 Iedereen moet op de stoel plaatsnemen in het stadion welke vermeld staat op de toegangskaart. 

 Zodra iedereen aanwezig is in het vak en de wedstrijd is begonnen kan er onderling geruild worden. 

 De bussen rijden het stadionterrein op en iedereen kan voor het stadion uitstappen tussen P3 en P4. 

 Instappen is direct na de wedstrijd op de zelfde plek. (dus niet blijven hangen in het stadion of iets gaan 
eten!!!) 

BUS INDELING: 

Bus 1: (61 personen)  Bus coördinator: Regilio Pengel 06-41452153 

M011-1  - 7 personen 

M013-1 – 17 personen 

M013-2 – 22 personen 

M015-1 – 15 personen 

 

Bus 2: (82 personen) Bus coördinator:  Nick Bodifee 06-53439255 

Mini 1 – 3 personen 

J08-1+2 – 8 personen 

J09-1 – 16 personen 

J09-2 – 22 personen 

J09-4 – 11 personen 

J010-1 – 10 personen 

J010-2+3 – 12 personen 
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Bus 3: (55 personen) Bus coördinator:  Frank Meijn 06-52781902 

J011-1+2 – 14 personen 

J011-3 – 3 personen 

J011-4 – 9 personen 

J012-1 – 15 personen 

J012-2 – 4 personen 

J014-1 – 10 personen 

 

Bus 4: (76 personen) Bus coördinator: Eddy Karten 06-50271477 

J013-1+2 – 29 personen 

J013-3 – 15 personen 

J015-1 – 21 personen 

J016-1+2 – 11 personen 

  

Veel plezier!!! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jeroen Vollrath 

Jeugdvoorzitter 

 

 

  

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Sinterklaas aankopen doen?  

Wintersport boeken? 

 

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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