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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  

24 nov 8.30 ODIN 59 JO12-2 RCZ JO12-1 6 - 7 

24 nov 8.30 Purmersteijn JO8-1 RCZ JO8-1 4 - 3 

24 nov 8.30 KFC Tijgers RCZ JO7 - Mini Racers 1 6 - 22 

24 nov 8.45 RCZ JO11-1 Dijk De asv JO11-2 14 - 1 

24 nov 8.45 RCZ JO10-2 Zaandijk JO10-2 4 - 6 

24 nov 8.45 RCZ JO8-3 ODIN 59 JO8-4 4 - 5 

24 nov 8.45 RCZ JO12-2 Zaandijk JO12-1 3 - 3 

24 nov 8.45 RCZ JO9-3 KFC JO9-5 8 - 7 

24 nov 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 DRC Durgerdammer Draken 1 - 7 

24 nov 9.00 Zeevogels JO10-1 RCZ JO10-1 5 - 7 

24 nov 9.00 Limmen JO9-1 RCZ JO9-1 2 - 1 

24 nov 9.15 ADO '20 JO11-4 RCZ JO11-4 - 

24 nov 9.30 OSV JO11-2 RCZ JO11-3 2 - 2 

24 nov 9.30 Westzaan JO9-1 RCZ JO9-4 6 - 4 

24 nov 10.00 Saenden JO10-1 RCZ JO10-3 2 - 12 

24 nov 10.20 Volendam (rkav) JO16-5 RCZ JO16-2 7 - 0 

24 nov 10.30 RCZ MO11-1 SDOB MO11-2 4 - 5 

24 nov 10.30 TOS-Actief MO15-1 RCZ MO15-1 1 - 4 

24 nov 10.30 RCZ JO11-2 Always Forward JO11-4 6 - 0 
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24 nov 10.30 RCZ JO13-3 KFC JO13-3 0 - 2 

24 nov 10.30 RCZ MO13-1 Saenden MO13-1 0 - 1 

24 nov 11.00 GSV JO14-1 RCZ JO14-1 8 - 1 

24 nov 12.00 Assendelft JO9-1 RCZ JO9-2 2 - 1 

24 nov 12.00 RCZ JO15-1 OFC JO15-1 0 - 7 

24 nov 12.00 IJmuiden vv. MO13-1 RCZ MO13-2 - 

24 nov 12.30 Sloterdijk avv. JO13-1 RCZ JO13-2 1 - 2 

24 nov 12.30 DWOW JO16-1 RCZ JO16-1 1 - 1 

24 nov 13.00 IJburg AFC JO8-5 RCZ JO8-2 5 - 2 

24 nov 14.00 RCZ 45+1 Meteoor De sv. 45+1 7 - 0 

24 nov 14.00 RCZ 35+1 Real Sranang sv. 35+2 3 - 0 

24 nov 14.00 RCZ 2 FC Zaandam 5 1 - 8 

24 nov 14.00 IVV 2 PSZ 2 8 - 1 

24 nov 14.00 De Wherevogels 2 PSZ 3 1 - 3 

24 nov 14.30 Westzaan JO18-1 RCZ JO18-1 4 - 4 

24 nov 14.30 Purmersteijn 1 PSZ 1 19 - 0 

24 nov 14.30 BZC'13 35+2 PSZ 35+1 8 - 2 

24 nov 14.30 Blauw Wit (W) 35+1 RCZ 35+2 1 - 3 

25 nov 10.00 SVA 3 (zon) RCZ 2 (zon) 4 - 3 

25 nov 12.00 Assendelft 3 (zon) RCZ 3 (zon) 4 - 1 

25 nov 12.00 Volendam (rkav) 8 (zon) RCZ 4 (zon) 3 - 2 

25 nov 14.00 Oosthuizen VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 4 - 1 
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Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 
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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 

 

 
De afgelopen maanden hebben we weer veel spullen gevonden, zoals 

trainingsjacks, shirts, winterjassen en wat dies meer zij. 
  
Op woensdag 12 en donderdag 13 december zullen we al deze artikelen op een 

tafel in de kantine uitstallen. Ben je iets kwijt? Kom dan even kijken of het 

er bij ligt. Spullen die niet worden opgehaald doneren we aan het goede doel. 
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Op woensdag 5 december zijn er GEEN trainingen in 
verband met Sinterklaasavond. 

De kantine is die dag ook gesloten.

 
 

mailto:ledenadministratie@rcz.nu
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Zaterdag 1 december: 

08.00-13.00:Mary & Arnaud 

08.15-10.30: Ouder JO9-2 + Ouder JO8-1 + Ouder MO15-1 

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

12.00-14.30: Ouder JO14-1 + Ouder JO16-2 

13.00-Einde:  Gré+ Kiona 

14.00-16.30: Ouder JO18-1 

Zondag 2 december: 

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 

14.45-18.00 : Ada 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1 

Zaterdag 8 december: 

08.00-13.00:Mary & Sanne 

08.15-10.30: Ouder JO9-3 + Ouder JO10-2  

10.30-13.00: Ouder JO11-2 + Ouder JO12-1 + Ouder MO11-1 

12.00-14.30: Ouder JO13-1 + Ouder JO16-1 

13.00-Einde:  Gré 

16.00-18.30: Ouder RCZ 35+2 

Zondag 9 december: 

11.00-15.00 : Fiona 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 

 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

RCZ 35+1- Real Sranang 35+2 
 

Hedenmiddag ontvingen wij Real uit Amsterdam op ons fraaie complex, Real was gekomen met precies elf 

spelers en geen vlaggenist. Om precies twee uur liet scheidsrechter de Heer M.Goebert en de eerste helft nam 

een aanvang ,en wat voor eerste helft dramatisch van onze kant of wij voor de derde keer voetbalden deze week 

dus ben ik gauw uitgeschreven over de eerste helft want er ging ook niks van Real uit.  

De tweede helft zou wel anders worden speelde door mijn hoofd  na de donderspeech van de begeleiders ,en 

jawel eindelijk stond hij erin onze Hakan nu niet als middenvoor maar in het midden als spelverdeler en dat deed 

hij na ongeveer vijf minuten gaf hij een pas op Peter hij liep zelf mee kreeg de bal terug gaf meteen door op de 

goed mee gelopen Jordy en die tikte binnen zijn eerste voor het team. Tien minuten later gaf Hakan een bal op 

Mark deze door op Peter die passeerde twee man omspeelde de keeper en tikte de twee nul binnen nu was het 

gespeeld dachten de toeschouwers, maar niets was minder waar want tien minuten voor tijd begon Hakan aan 

een indrukwekkende solo van vijf man inclusief de keeper en maakte met een koprol de drie nul.  

Maar nog was onze honger niet gestild want twee minuten voor tijd maakte Jeroen de vier nul ,maar helaas 

wegens buitenspel afgekeurd  even floot de scheidsrechter voor het einde van dit leuke duel.  

Jongens Bedankt Zeer Vele Trouwe Supporter(S)😎😎😎 
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Mike Prasing 

& 

Djaylano Mariana, 

Zijn gekozen uit het team  RCZ JO8-1 om op 

Zondag 2 december 2018 

samen Pupil van de Week te zijn bij de wedstrijd van  

                                                   RCZ 1 -  De Rijp 1. 

Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 

12.45 uur            (bij trainer Frank Schuitemaker en Hans Sieraad 

). 

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

een leuke middag. 

Wij wensen jullie veel plezier deze middag. 

Namens de jeugdafdeling van RCZ.            

 

update 26 november 2018. 

De Grote Clubactie sluit op  

Donderdag 29 NOVEMBER  
om 00.00 uur zijn site en daarna kunnen er dus geen loten meer ingevoerd worden 

De laatste weken zijn er nog veel boekjes ingeleverd en staat de thermometer op 2060 

verkochte loten dat is een  geweldig resultaat maar .......van de 285 boekjes die uitgedeeld 

zijn hebben we nog maar 132 terug ontvangen!! 

Dus heb je nog een boekje thuis liggen , lever deze dan zo snel mogelijk  in zodat de loten 

nog ingevoerd kunnen worden voor een nog beter resultaat, het komt ten goede aan de 

jeugdactiviteiten die bij R.C.Z. georganiseerd worden. 

 

Volgende week hoop ik op een nog mooier resultaat, dus lever je boekje in met de verkochte 

loten!! 

 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z. 

Gea van de Stadt. 

 

 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 13,  27 november 2018 

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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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,  M013-1, M013-2, M015-1  

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

Mini 1, J08-1+2, J09-1, J09-2, J09-4, J010-1, J010-2+3  

Bus 3: (55 personen) Bus coördinator:  Frank Meijn 06-52781902 

J011-1+2, J011-3, J011-4, J012-1, J012-2, J014-1 

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

J013-1+2 , J013-3 , J015-1 , J016-1+2 ,  

 

Veel plezier!!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Vollrath 

Jeugdvoorzitter 
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Sinterklaas aankopen doen?  

Kerst-outfit scoren? 

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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