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UITSLAGEN afgelopen week  

 

1 dec 8.30 WSV 1930 JO10-3 RCZ JO10-2 8 - 4 

1 dec 8.30 Kadoelen sv. JO11-2 RCZ JO11-2 0 - 20 

1 dec 8.30 Zaanlandia JO8-3 RCZ JO8-3 1 - 13 

1 dec 8.30 KFC Leeuwen RCZ JO7 - Mini Racers 1 15 - 10 

1 dec 8.45 RCZ JO11-1 Hercules Zaandam sc JO11-2 4 - 1 

1 dec 8.45 RCZ JO11-3 DEM (RKVV) JO11-4 3 - 11 

1 dec 8.45 RCZ JO11-4 Zaanlandia JO11-3 2 - 11 

1 dec 8.45 RCZ JO9-1 Fortuna Wormerveer sv JO9-2 1 - 7 

1 dec 8.45 RCZ JO9-4 FC Uitgeest JO9-4 5 - 5 

1 dec 8.45 RCZ JO10-3 Sporting Krommenie JO10-5 3 - 5 

1 dec 8.45 RCZ MO13-1 FC Weesp MO13-1 3 - 1 

1 dec 8.45 RCZ JO8-2 DRC JO8-3 8 - 1 

1 dec 9.00 Zaandijk JO9-2 RCZ JO9-3 2 - 11 

1 dec 9.00 Volendam (rkav) JO12-4 RCZ JO12-2 8 - 1 

1 dec 10.00 Ilpendam JO13-1 RCZ JO13-1 1 - 0 

1 dec 10.00 OSV Calimero's RCZ JO7 - Mini Racers 2 11 - 4 

1 dec 10.15 RCZ JO16-2 SDOB JO16-1 0 - 12 

1 dec 10.15 Monnickendam JO12-1 RCZ JO12-1 5 - 3 
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1 dec 8.30 WSV 1930 JO10-3 RCZ JO10-2 8 - 4 

1 dec 10.30 Kadoelen sv. MO11-3 RCZ MO11-1 2 - 2 

1 dec 10.30 RCZ MO15-1 SVA MO15-1 3 - 0 

1 dec 10.30 RCZ JO14-1 KFC JO14-3 0 - 5 

1 dec 10.30 Purmerend JO13-2 RCZ JO13-2 2 - 1 

1 dec 11.00 RCZ JO9-2 ODIN 59 JO9-3 2 - 1 

1 dec 11.00 RCZ JO8-1 OSV JO8-1 6 - 3 

1 dec 12.00 RCZ MO13-2 ADO '20 MO13-2 1 - 1 

1 dec 12.00 RCZ JO18-1 IVV JO18-1 3 - 0 

1 dec 12.00 RCZ JO10-1 WSV 1930 JO10-1 5 - 2 

1 dec 12.00 PSZ 2 TOB Rksv 2 2 - 2 

1 dec 12.15 Sporting Krommenie JO13-3 RCZ JO13-3 1 - 0 

1 dec 12.30 Kleine Sluis JO16-1G RCZ JO16-1 1 - 4 

1 dec 13.50 TOB Rksv 35+1 RCZ 35+1 0 - 2 

1 dec 14.00 RCZ JO15-1 Hoofddorp s.v. JO15-3 2 - 0 

1 dec 14.00 De Wherevogels 45+1 RCZ 45+1 8 - 1 

1 dec 14.00 PSZ 3 Reiger Boys 3 6 - 4 

1 dec 14.00 PSZ 1 Sporting Andijk 1 6 - 0 

1 dec 14.30 OFC 3 RCZ 2 20 - 0 

1 dec 15.30 PSZ 35+1 TOB Rksv 35+4 6 - 1 

1 dec 15.30 RCZ 35+2 TOB Rksv 35+3 4 - 1 

2 dec 10.00 RCZ 4 (zon) FC Zaandam 2 (zon) 4 - 1 

2 dec 11.00 RCZ 2 (zon) De Wherevogels 2 (zon) 2 - 2 
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1 dec 8.30 WSV 1930 JO10-3 RCZ JO10-2 8 - 4 

2 dec 13.00 Saenden VR1 (zon) RCZ VR1 (zon) 3 - 0 

2 dec 14.00 RCZ 3 (zon) Volendam (rkav) 6 (zon) 5 - 8 

2 dec 14.00 RCZ 1 (zon) Rijp (de) 1 (zon) 0 - 6 

Programma aankomende week THUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma aankomende week UIT 
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NB: Het programma voor de mini’s en dwergen was niet compleet voor de deadline van deze 

Racer. Neem voor details contact op met de teamleider of trainer. Excuses voor het ongemak. 

 

 

 

 

 

 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 

 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Hij komt ..... hij komt die lieve goede sint!!! 

Op woensdag 28 november jl. was het in de kantine van r.c.z. al een drukte van belangstelling. De 

deuren gingen om 16.30 uur open voor de jongste racers: dwergen, mini racers, Jo8 en Jo9, om 16.45 

uur telde we ongeveer 80 kinderen en kon het feest beginnen. Toen iedereen zat kwam eerst clown 

Juju optreden zij liet allemaal goocheltrucs zien en zelfs goochelde ze pepernoten te voorschijn. Vol 

verbazing keken de racers naar haar optreden. Na dit optreden gingen we aan tafel om te gaan eten 

ook kwamen er pieten langs die pepernoten uitdeelde en mee gingen eten. Toen was het dan eindelijk 

zover ....... en kwam sinterklaas binnen die door de racers al dansend toe gezongen werd. Sinterklaas 

zei dat hij blij was er weer te zijn bij voetbalvereniging R.C.Z. hij had in zijn grote boek nog een aantal 

vragen staan die de racers goed konden beantwoorden. DJ klaas had de muziek voor de polonaise al 

klaar staan en daar ging iedereen in rij achter elkaar aan de pieten voorop dat zorgde voor het nodige 

enthousiasme. Sinterklaas sprak de kinderen nog toe en toen was het tijd voor het cadeautje, gelukkig 

hadden de pieten de cadeautjes kunnen vinden.  Alle kinderen moesten op de grond gaan zitten en 

een grote kring maken zodat de cadeautjes uitgedeeld konden worden. En toen iedereen het 

cadeautje had telde sinterklaas 1, 2, 3 en bij 3 uitpakken maar!!!! Iedereen kreeg een rugtasje met het 

logo van R.C.Z. erop en er zat ook nog chocola in de rugtas. Sinterklaas bedankt voor uw komst en tot 

volgend jaar!!! 

Wij kunnen terug kijken op een geslaagd Sinterklaasfeest. 

Zo'n feest komt natuurlijk niet zomaar tot stand en daarom gaat ons dank aan iedereen die een 

steentje bijgedragen heeft zonder jullie hulp was dit mogelijk geweest, bedankt voor jullie bijdrage!!!!! 

Het sinterklaasfeest is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote Clubactie!!!!! 

Beelden zeggen meer dan woorden! Geniet van het bekijken van de foto's die gemaakt zijn, deze 

staan op de site van R.C.Z. 

Namens de jeugdactiviteiten van R.C.Z.: Nathalie, Simone, Dorkas, Lida en Gea.  
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Op  zaterdag 1 december was er een hele andere training voor de dwergen. 
Er kwamen 3 pietjes mee trainen!!!!! Dat hebben de pietjes geweten wat trainen 
is, eerst de warming-up , 1 piet stond steeds verkeerd maar...... uiteindelijk had 
hij het ook door. Van de trainer moesten de pieten na de warming-up op doel 
staan, ieder een eigen doel, dat hebben ze geweten , de pieten waren erg onder 
indruk van onze kleine mannen en vrouwen. Uiteindelijk werden de spieren wat 
soepeler bij de pieten en ging het trainen steeds beter. Ze waren wel blij dat er 
een groepsfoto werd gemaakt en dat iedereen iets te drinken kreeg. 
Natuurlijk kregen de dwergen ook nog een zakje snoep van de pieten en werd 
er afscheid genomen , de pieten moesten weer verder of.....waren moe van de 
training!!!!!! 
Bedankt pieten voor de leuke ochtend .  
 
Namens de jeugdactiviteiten , Nathalie, Simone, Dorkas, Lida en Gea 
Deze jeugdactiviteit is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote 

Clubactie!!!!! 

De foto's van de pietentraining worden op de site van R.C.Z. geplaatst. 

 

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.

 
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 14,  04 december 2018 

 

 

 

 

 

 

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 + vaste medewerker 

16.00-18.30: Speler RCZ 35+2 

Zondag 9 december: 

11.00-15.00 : Fiona 

 

Kantine rooster weekend 15 en 16 december (onder voorbehoud) 

Zaterdag 15 december: 

08.00-13.00:Mary & Sanne 

08.15-10.30: Ouder JO9-1 + Ouder JO13-1  

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

13.00-Einde: vaste medewerker + vaste medewerker 

 

Zondag 16 december: 

11.00- Einde : Gré 

11.00-14.30 : vaste medewerker 

13.00-Einde : Esther  

14.45-18.00 : Ada 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1 
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Informatie over het 1e RCZ FIFA toernooi 

 

vrijdag 4 januari 2019 

Voor wie: JO10,  JO11, MO11, JO12, JO13, MO13,  

JO14, JO15, MO15, JO16, JO18 

Tijden: - van 13.30 - 17.30 uur de jongere jeugd (tot welke leeftijd exact volgt nog) 

             - van 18.00 - 22.00 uur de oudere jeugd 

Hoeveel deelnemers?: voor beide tijden zijn 80 plaatsen beschikbaar. 

 

Hoe kun je meedoen? 

Je kunt je alleen inschrijven voor het FIFA toernooi op : 

woensdag 12 december & donderdag 13 december 

Tussen 18.00 - 20.00 uur in de kantine van R.C.Z.! 

Kosten: € 5,- per persoon (inclusief 2 drankjes en een patatje) 

te betalen op woensdag 12 of donderdag 13 december. 

Let op: direct bij inschrijving dus betalen! (pinnen is niet mogelijk!) 

 

Veel succes en meld je snel aan, want vol=vol! 
 

 

Het FIFA toernooi wordt mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote 

clubactie . 

Namens de jeugdactiviteiten: Simone, Dorkas, Nathalie, Lida en Gea. 
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Wedstrijdverslag 1 dec FC Purmerend JO13-2-RCZ JO13-2  

Helaas verloren met 2-1, maar dat is zeker geen schande tegen de hoogst waarschijnlijke kampioen in de tweede 

klasse. Ze deden zeker niet onder voor dit team. De boys hebben gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Was 

verleden week in Sloterdijk de inzet nog ver te zoeken, was iedereen nu gelukkig weer lekker fanatiek aan het 

voetballen. Er werd goed samen gespeeld en dat resulteerde al snel in een voorsprong van 0-1 door een mooi 

doelpunt van Erdem. Helaas maakten de Purmerenders er toch 1-1 van, ze staan natuurlijk ook niets voor niets 

bovenaan in de competitie. Kansen gingen over en weer, maar toch kwam uit een voorzet tijdens een  buitenspel 

actie van de tegenpartij de 2-1 voort. Helaas geen vlagger aan RCZ zijde, anders was er afgefloten en was dit 

doelpunt er niet gekomen. Hierbij dus nogmaals een verzoek aan de ouders om toch af en toe die vlag in de hand 

te nemen.  

Daarna was het rust en in de tweede helft is er dus niet meer gescoord. Eigenlijk was RCZ in de tweede helft de 

bovenliggende partij met meer kansen dan de Purmerenders. Het was een leuke spannende wedstrijd om te 

kijken, waarin eindelijk het oude spel weer zichtbaar was van naar elkaar kijken en goed overspelen en er meer 

bovenop zitten.  Hou deze flow vast jongens, dan komt het vast goed na de winterstop en voorspel ik een hogere 

plaatst in de eindstand dan dit najaarseizoen.  

 

Evengoed hebben ze het voor zo n nieuw team netjes gedaan in deze klasse. De eindstand is dan wel aan de 

lage kant, maar ze zijn zeker niet weggespeeld. De verloren wedstrijden scheelde meestal maar 1 doelpunt.  Dus 

al met al toch een knappe prestatie van deze boys. Volgende week nog  1 wedstrijd te gaan tegen de Zaandijkers 

en dan helaas alweer de winterstop. Daarna komen ze zeker met genoeg nieuwe kansen terug in dezelfde klasse 

en gaan we zeker weer leuke wedstijden van de boys zien. Wij hebben er alle vertrouwen in.  

Alvast fijne feestdagen voor iedereen.  

 

TOB 35+1 – RCZ 35 + 1 

Hedenmiddag gingen wij op bezoek bij TOB in Oostzaan op het oude Sporting -Noord complex, toen ik in de 

kantine aankwam ontwaarde ik ons eerste elftal speler Boris aan tafel bij de Fam. Steding  en Sabrina aan de 

koffiebar en onze thuisgrensrechter J.Laan stond buiten bij de spelers. Om vijf over twee liet de scheidsrechter 

aftrappen de eerste minuten was het wat onwennig bij ons Remco stond laatste man i.p.v. half, maar na ongeveer 

een kwartier een knappe bal van Vabian op Michael(J) deze gaf voor op Hakan en deze scoorde beheerst  de 0-

1.Vier minuten later een knappe bal van Frank op Antonio deze kapt twee man uit gaf voor op Hakan en deze 

tikte de 0-2 binnen. Hierna ontspon zich een zeer slechte wedstrijd met erg veel balverlies onderling veel 

gemopper op elkaar glij partijen van onze kant, o.a. Vabian, Michael(O), Gertjan en zo kan ik wel doorgaan, voor 

rust nog een kans voor TOB onze achterhoede timede mis inclusief Arno maar gelukkig voor ons ging de bal op 

de paal even later floot de scheidsrechter voor het rustsignaal.  

Over de tweede helft valt niet zoveel te schrijven vandaar dat ik nu stop enkel Marcel bedankt voor het vlaggen. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  

RCZ Zo -- De Rijp Zo 

Na het zien van deze wedstrijd begrijpt u kennelijk wel dat hier niet veel over te schrijven valt. Voor rust waren wij 

voetballend helemaal niet de mindere ,maar na rust was het dramatisch dus gauw over en sluiten. Volgende 

week Zeevogels uit hopelijk dan een revanche in positieve zin. 

Jongens bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 14,  04 december 2018 

Dit zijn de toppers van de JO11-1. Ze spelen dit seizoen in de 1e klasse, en kunnen aanstaande zaterdag zelfs 

kampioen worden. Maar dan moeten ze eerst winnen tegen Wherevogels die 2 puntjes boven ons staan. 

Spannend spannend spannend 

  

Jazzy, Gijs, Yero, Viggo, Joaquim, Kaya, Finn, Kyano, Vigo en Djenero 

zet hem op zaterdag in Purmerend💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

 
 
Op maandag 3 december zijn de laatste loten ingevoerd en nu afwachten wat 

uiteindelijk de uitkomst is. 

 
Volgende week hoop ik met de einduitslag te komen van hoeveel loten er  

verkocht zijn.                

En is het ook bekend wie in de Top 3 van de beste verkopers zit 

en het team dat de meeste loten verkocht heeft. 

 

Namens de jeugdactiviteiten 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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JAARVERSLAG VOETBALVERENIGING RCZ 2018 

RCZ, de club waar alles kan! 

Het gaat goed met voetbalvereniging RCZ. Het aantal leden is dit jaar stabiel gebleven en we 

hebben er weer een aantal jeugdteams bij. We zijn blij met de vele vrijwilligers en sponsors 

die alle activiteiten van onze club mogelijk maken. 

 

KANTINE 

Hier bouwt de club op en is de spil van de vereniging. Zonder goed draaiende kantine geen 

gezonde club. Bij RCZ zijn we enorm trots op die grote groep vaste vrijwilligers die iedereen 

tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen van een hapje en een drankje voorzien. 

Gezelligheid staat voorop in onze kantine en dankzij jullie steun is dat allemaal mogelijk, 

hulde daarvoor. Al die uren die jullie invullen met altijd die lach op het gezicht doet de club 

enorm goed. Ook de inkoop wordt vol overgave geregeld en mede daardoor is er bij ons 

altijd net iets meer mogelijk als ergens anders. Neemt niet weg dat we met het groter 

worden van de vereniging ook best nog wat meer mensen kunnen gebruiken. U bent van 

harte welkom. 

 

COMPLEX 

Na jaren van intensief contact met de gemeente hebben we nu een extra parkeerplaats met 

ca. 50 plekken op de weg langs de velden richting het dierenasiel. Ook is er een drijvende 

brug gerealiseerd, waardoor toegang tot ons complex vanaf deze parkeerplaats mogelijk is. 

We zijn blij om te zien dat de nieuwe parkeerplaats zijn nut vervuld en iedere zaterdag vol 

staat. 

Daarnaast is er in de zomervakantie een nieuw pad gemaakt tussen de hoofdingang en het 

C-veld. Een hele verbetering ten opzichte van de vroegere situatie waarbij het bij slecht weer 

nogal drassig was. 

 

DAGPLOEG 

Ook zo’n onmisbare schakel binnen de vereniging. Op maandag, woensdag en vrijdag zorgt 

deze ploeg senioren voor het onderhoud in en op het complex. Het schoonmaken van 

kantine en kleedkamers, het opruimen van vuil op het complex, het bijhouden van het groen 

d.m.v. kappen en snoeien. Al deze werkzaamheden voeren zij met liefde voor onze club uit. 

Afgelopen jaar hebben we het onderhoud voor eigen rekening genomen. De aanschaf van 

een grasmaaier en een golfkarretje zijn daarbij welkome investeringen.  We kunnen met 

eigen ogen zien dat de velden er prima bij liggen wekelijks. Ook het ophalen van oud papier, 

hetgeen ook weer de nodige centen oplevert, behoort tot hun werk. RCZ is trots op deze 

groep en mocht u interesse hebben om te assisteren u bent van harte welkom. 
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SPONSORS 

RCZ bedankt ook dit jaar weer haar grote groep trouwe sponsors, die door hun financiële 

bijdrage, veel mogelijk maken. Denk aan tenues voor de selectieteams, maar ook 

bijvoorbeeld materiaal en onderhoud. Dank voor uw bijdrage! 

 

LEDENADMINISTRATIE 

De ledenadministratie loopt inmiddels, na een grote opruimactie vorig jaar, op rolletjes. Een 

goed werkende ledenadministratie is belangrijk voor zowel het onderhouden van het 

contact met de leden, bijvoorbeeld het versturen van onze wekelijkse nieuwsbrief De Racer, 

maar ook voor contributiebetalingen. Wijzigen uw contactgegevens? Laat het dan snel 

weten aan onze ledenadministratie. 

Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarbij verteld wordt over 

het reilen en zeilen binnen onze vereniging, over onze visie over sportiviteit en plezier, het 

belang van lage contributie en kantineprijzen én de hulp van vrijwilligers. Het is goed om te 

merken dat deze persoonlijke aanpak zijn vruchten afwerpt en positief ontvangen wordt.  

Sinds dit jaar betalen nieuwe leden ook direct bij inschrijving de contributie voor het gehele 

eerste seizoen. Dit brengt verlichting bij de ledenadministratie en contributie-inning. 

 

AVG 

Per 26 mei jl. is de nieuwe AVG-wetgeving van kracht gegaan. Als vereniging zijn wij ook 

gebonden aan deze aangescherpte privacyregels en we stellen alles in het werk om hieraan te 

voldoen. Uiteraard zijn alle persoonsgegevens beschermd, hebben vrijwilligers die met deze 

gegevens werken een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Foto’s en video’s plaatsen we 

op onze website en social media. De leden zijn hierover geïnformeerd. 

 

JEUGD 

De jeugdafdeling van RCZ (jongens en meisjes) groeit de laatste jaren gestaag door en het is 

tijdens de trainingen en vooral op zaterdag druk op en langs de velden gedurende de gehele 

dag. 

Omdat alle spelers even belangrijk zijn en er een plek is voor zowel de recreatieve als de 

prestatieve speler en elke speler traint twee maal in de week op zijn/haar eigen niveau met 

zijn/haar eigen team en trainer. 

De groei wordt mede gestimuleerd door de activiteitencommissie die gedurende het gehele 

seizoen allerlei leuke dingen voor de jeugd organiseert, zoals bingo, sinterklaasfeest, 

filmavond, et cetera. Ook de befaamde “Night of the Racers” is heel populair bij onze jeugd. 
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Om de gestage groei en het plezier van onze leden om bij onze vereniging te blijven 

voetballen in goede banen te leiden is er een technische commissie in het leven te roepen. Dit 

heeft als resultaat dat er in samenspraak met de technische commissie en jeugdbestuur, door 

de technisch jeugdcoördinator een “Jeugdbeleidsplan” is geschreven. 

Wij kunnen nu in samenspraak met de TC, JC en coördinatoren gemakkelijker een indeling 

maken om ieder op zijn/haar eigen niveau te laten. Daarbij verliezen wij niet uit het oog dat 

wij een sociale vereniging zijn waar plezier het uitgangspunt is. 

Elk lid moet zich gewaardeerd voelen bij RCZ. 

Het jeugdbeleidsplan moet de komende jaren een leidraad zijn om de ingeslagen weg 

succesvol te kunnen vervolgen. 

 

JEUGDACTIVITEITEN 

Het is niet te geloven wat de jeugdactiviteitencommissie van RCZ allemaal voor elkaar krijgt! 

Voor elke leeftijdscategorie zijn er dit jaar weer vele activiteiten georganiseerd. Met onder 

andere Sinterklaasfeest, bingo- en filmavonden, Paasfeest, 100% Fun-dag en Night of the 

Racers, zorgt zij voor gezelligheid en binding met de vereniging. Nieuw dit jaar was voor de 

oudere jeugd de Zeskamp, waarbij onder andere Bubbelbal werd gespeeld. Een groot succes!! 

Ook voor het komend jaar staan er weer vele leuke activiteiten op de planning, onder andere 

een Fifa-toernooi. Wilt u hier een handje bij helpen? Alle hulp is welkom! 

 

TOERNOOIEN 

Voor de 3e keer organiseerden we het Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi. Wat een geweldig 

festijn! De weergoden waren ons weer goed gezind, een leuk, maar druk weekend, waarbij 

meer dan 1200 kinderen op onze velden voetbalden en plezier hadden. En ook het jaarlijkse 

Freek Groot toernooi was weer een gezellig en sportief feest. Bij beide toernooien zijn zeer 

veel vrijwilligers actief, waarvoor dank! Zonder jullie kunnen we het niet. Voor het komend 

jaar staan deze toernooien uiteraard weer op de agenda. Er wordt al hard aan gewerkt door de 

toernooiorganisaties. We hopen op mooi weer en leuke dagen! 

ACTVITEITEN  

Afgelopen jaar waren er weer 2 Supermegabingo’ s. Deze druk bezochte avonden staan altijd 

garant voor een dolle boel. Komend jaar weer in de planning!  

Het 35+ veteranenvoetbal, dat we gezamenlijk met Hercules en ZCFC organiseren, gaat ook 

goed. Een potje vrijdagavondvoetbal waarbij het resultaat, maar zeker ook de derde helft 

belangrijk is. 

Aan de jaarlijkse Sylvesterloop deden ook dit jaar weer vele enthousiaste hardlopers mee. Op 

30 december is alweer de 47e editie van dit evenement, waarbij we een wandeltocht 

toevoegen en kortere afstanden voor de kinderen. 

 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 14,  04 december 2018 

COMMUNICATIE 

We zijn trots op onze website, waar alle informatie over het voetbal en alle activiteiten 

eenvoudig terug te vinden is. Onze wekelijkse nieuwsbrief De Racer verschijnt trouw iedere 

week in gedrukte vorm en wordt digitaal aan alle leden verstuurt. Dank aan de redactie en 

drukkerij Zaansprint voor het verzorgen van deze essentiële communicatie naar onze leden. 

En natuurlijk ook aan alle verslaggevers die trouw wedstrijdverslagen sturen. Onze 

Facebook-pagina heeft inmiddels 561 vrienden. Én we zijn actief op Instagram en Twitter. 

Heeft u ook een nieuwtje om te delen met de leden of een wedstrijdverslagje geschreven of 

foto’s of een video gemaakt? Schroom dan niet om deze te sturen naar de redactie van RCZ.  

 

FINANCIEEL 

Financieel gaat het goed met RCZ. Het financieel jaarverslag wordt gedeeld tijdens de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

Aankondiging 
 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

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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Kerstaankopen doen?  

Gala-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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