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           Racer seizoen 2018-2019 
 

 

 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op www.rcz.nu 
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En nu op naar de feestdagen! 
  

Zo, de eerste seizoenshelft zit er alweer op.  
 
Er is door alle teams met wisselend succes gestreden met vaak best goede resultaten.  
Ons eerste elftal heeft het dit seizoen moeilijk in de 4e klasse maar we rekenen op veel 
punten na de winterstop.  
 
Bij de jeugd loopt het naar tevredenheid al moet er altijd ruimte zijn voor verbetering. Wij 
zien dat daar keihard aan wordt gewerkt door al die vrijwilligers, en die vrijwilligers maken 
ons cluppie groot.  
Of je nu in de kantine staat, trainer of leider bent, scheidsrechter of in de dagploeg zit of een 
ander steentje bijdraagt in het werk bij RCZ, jullie zijn de dragers van onze club.  
Een club die kerngezond en springlevend is, en dat hebben we afgelopen week ook in de 
jaarvergadering uiteengezet.  
Samen met jullie bouwen we verder, verder aan diverse uitdagingen zowel op sportief als 
recreatief vlak.  
Samen op weg naar ons 100 jarig bestaan, straks in 2021, wat wij met iedereen op een 
grootse RCZ wijze zullen gaan vieren. 
  
2019 start voor RCZ op vrijdag 4 januari met het FIFA gaming-toernooi voor de jeugd en op 
zaterdag 12 januari met een Nieuwjaarsinstuif om 14.00 uur waar iedereen van harte 
welkom is.  
Voorafgaand zullen er om 13.00 uur wedstrijden worden gespeeld tussen RCZ en PSZ 
selectie, RCZ en PSZ veteranen en de RCZ veteranen 35+1 en 45+1. 
  
Rest nog jullie weer te bedanken voor jullie geweldige inzet en wij wensen jullie, samen met 
familie en vrienden, hele fijne feestdagen en een sportief, gezond 2019! 
  
  
BESTUUR RCZ 
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UITSLAGEN afgelopen week  

 

Programma aankomende week UIT & THUIS 
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Kerstvakantie 

De trainingen tot aan de kerstvakantie: Donderdag 13 december is de laatste training  voor alle jeugd teams 

tot en met J012. Donderdag 20 december de laatste training voor de J013, M013, J014, M015, J015, J016 en 

J018.  

Op donderdag 27 december is de kantine gesloten.  

Direct na de vakantie op maandag 7 januari starten de trainingen weer.  

Het eerste competitieweekend in het nieuwe jaar is op 26/27 januari. 

In de kerstvakantie staat wel weer een aantal mooie (jeugd-)activiteiten gepland: het Oliebollentoernooi,  

de Sylvesterloop en het Fifa-toernooi. Zie meer informatie elders in deze Racer en op de website www.rcz.nu 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 

 

 

http://www.rcz.nu/
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Het jaar zit er weer bijna op , het afgelopen voetbalseizoen zijn er verschillende activiteiten 

georganiseerd  zoals o.a. Gourmetten, de Night of the Racers, de Grote clubactie, Bingo , 

Sinterklaasfeest, enzovoort. 

Alle activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Grote 

Clubactie en met hulp van vele vrijwilligers .De Grote Clubactie is een hele 

belangrijke lotenverkoop voor de jeugdafdeling. 

Vooruitblik: na het terugkijken moeten we ook weer vooruit kijken. 

Voorbereidingen voor nieuwe activiteiten zijn alweer in volle gang gezet waaronder o.a. de 

organisatie van het oliebollentoernooi voor alle jeugd  die op donderdag 27 december is en 

de FIFA toernooi op vrijdag 4 januari 2019 waarmee we in het nieuwe jaar mee van start 

gaan voor JO10, JO11, MO11, JO12,JO13, MO13, JO14, JO15, MO15, JO16 en JO18  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij !! zie verdere info op de site van R.C.Z. 

 

Nu eerst de kerstdagen en vervolgens de viering van de jaarwisseling. Dat betekent even rust 

voordat de activiteiten weer van start gaan. 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een Sportief en Gezond 2019 

toe ,  

Namens de jeugdactiviteiten,  

Dorkas, Lida, Nathalie, Simone en Gea. 
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RCZ Oliebollentoernooi in Sporthal de Struijk, 

Donderdag 27 december. 

Het RCZ Oliebollentoernooi is een zaalvoetbaltoernooi voor alle RCZ jeugdspelers in sporthal De Struijk. 

Alle jeugdleden, zowel de meisjes als de jongens, zijn ingedeeld. 

Op het onderstaande schema kun je zien hoe laat je bent ingedeeld. Dit schema komt ook op de website www.rcz.nu 

Ben je met vakantie of kun je niet komen voetballen? 

Informeer je trainer/leider uiterlijk woensdag 19 december zodat de organisatie 

wordt geïnformeerd. 

Graag met zaalschoenen/sportschoenen zonder grof profiel voetballen. GEEN VOETBALSCHOENEN/KICKSEN!!! 

Scheenbeschermers zijn verplicht!! 

Het kan fris zijn in de hal dus graag rekening houden met de kleding voor de pauzes en voor/na de wedstrijden. 

 

GRAAG 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd melden bij de wedstrijdtafel in de hal. 

Adres: 

Professor Struijckenstraat 19, 1502 RV Zaandam, (tegenover de DEKA Markt in de Oostzijde, ingang aan de achterkant van 

de sporthal) 

  

J07/Miniracers + J08 

08.30 – 09.50 uur 

J09 

09.55 – 11.15 uur 

J010 + M011-1 

11.20 – 12.40 uur 

J011 

12.45 – 14.07 uur 

J012, J013-3, M013-1+2 

14.15 – 16.13 uur 

J013-1+2, J014, M015-1 

16.20 – 18.38 uur 

J015-1 + J016-1 + 2 

18.45 – 21.00 

J018-1 

21.00 – 22.00 

  

 

http://www.rcz.nu/
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Informatie over het 1e RCZ  

FIFA toernooi 
Er zijn nog wat plekjes beschikbaar!  

 

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? 

Inschrijven op: JEUGDEVENEMENTEN@RCZ.NU 

 

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

te betalen voor aanvang! 

Let op: 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 . 

 

mailto:JEUGDEVENEMENTEN@RCZ.NU
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Leuk nieuws! Op de door RCZ verkochte Grote Clubactie loten zijn maar 
liefst 23 prijzen gevallen. 
 

Ga snel naar de lotchecker en kijk of jij gewonnen hebt. 
 

Je lotnummers vind je op je bankafschrift. 

 

 

 

Een heel groot compliment voor iedereen, die mee heeft geholpen voor dit mooie resultaat !! 

 

De lotenverkoop termijn voor de Grote Club Actie is inmiddels verstreken .  Alle tijdig ingeleverde 

formulieren, dat wil zeggen niet later dan 28 november, zijn door mij verwerkt en ingevoerd. Gebleken 

is dat 142  jeugdleden van onze jeugdteams de afgelopen weken hard gewerkt hebben om zoveel 

mogelijk loten te verkopen. In familiekring, in de straat, in de buurt , overal hebben zij hun best gedaan 

om onze mooie club te steunen door loten te verkopen.  Mede door de stimulans van jullie  ouders 

hebben we een prachtig verkoopresultaat behaald.  Namens het bestuur en alle leden heel veel dank 

daarvoor aan jullie allemaal!  

 

Verkoopresultaat R.C.Z. 

Dit jaar zijn er al alles zo blijft 2202  loten verkocht , vorig jaar waren dat 2694 verkochte loten. 

Dat is goed voor € 5284.80 met dit bedrag zullen we weer de jeugdactiviteiten voor de jeugd kunnen 

organiseren. ik ben dan ook ontzettend trots dat de meeste jeugdleden weer aan de loten verkoop 

https://lotchecker.clubactie.nl/


RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 16,  18 december 2018 

meegewerkt hebben, moet je na gaan als iedereen mee had gedaan.    De Club van Honderd heeft 2 

superloten gekocht dat zijn 100 loten en er is 1 superlot door familie hopstaken gekocht en de rest van 

de loten zijn door de jeugdspelers verkocht.    

Alle lotenverkopers ontzettend bedankt voor jullie inzet! voor dit geweldige resultaat. 

 

   

Hieronder de 3 topverkopers van 2018 en het top team :    
 

De Top 3   : 

1 Tara Steding MO 15-1   : 120 loten 

2 Senna Mes MO11-1 en Max Oosterveld JO13-1   : 61 loten 

3 Thijs Honig JO9-1         :  53 loten 

Het team met de meeste verkochte loten is het MO15-1:  288 verkochte loten iedereen uit dit team 

heeft hier aan mee gedaan,  een hele mooie prestatie ,top meiden.    

 

 

 

Diegene die 10 of meer loten verkocht hebben met de loten verkoop van de Grote clubactie kunnen 

hun zakgeld in het nieuwe jaar ophalen, ze krijgen een mailtje met verdere informatie. 

Dit is ook voor de 3 beste lotenverkopers en de teamprijs van toepassing. 

Dus hou je mailbox in de gaten . 

 

Namens de jeugdactiviteiten van R.C.Z 

Gea van de Stadt 

 

 

 

 

 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 16,  18 december 2018 

Wij hebben te horen gekregen dat, 

NIELS PRUIM van JO18-1 zijn ARM gebroken heeft. 

Wat een pech ,we hopen dat je snel weer beter bent!! 

 

NIELS, namens de jeugdafdeling Beterschap gewenst. 

 

47e RCZ SYLVESTERLOOP: ZONDAG 30 DECEMBER 

Zondag 30 december a.s. staat de 47e Sylvesterloop op het programma. Deze trimloop over 18,0 : 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. 

De inschrijving voor alle 3 de afstanden is vanaf 09.00 uur mogelijk in de kantine van RCZ. De starttijden zijn als 

volgt: 

18 kilometer: 10.30 uur 

7,6 kilometer: 10.40 uur 

4,4 kilometer: 10.50 uur 

De inschrijfgelden voor deze afstanden bedragen resp.  € 9,00, € 7,00 en € 5,00 inclusief herinnering(de 

bekende medaille). Zonder herinnering betaalt men € 2,00 minder. 

Daarnaast zijn er voor de jongste jeugd tot 11 jaar runs uitgezet van 600 en 1500 meter. Meer hierover staat 

elders in het clubblad. Ook voor wandelaars is er de mogelijkheid om te wandelen. Zij vertrekken om 11.00 uur 

voor hun rondje Jagersplas. 

Gezien de te verwachte drukte is het raadzaam om tijdig in te schrijven. Wij hopen dat we weer vele RCZ-ers 

aan de start mogen zien. Daarnaast hebben we altijd weer een hele grote groep vrijwilligers die de trimmers 

van start tot finish begeleiden. Zonder de steun van deze mensen is het onmogelijk om een evenement als 

deze te kunnen organiseren, daarom vanaf deze plaats alvast iedereen weer hartelijk dank. 

Voor alle duidelijkheid hebben we onderstaand een  (voorlopig) overzicht gemaakt met namen en tijdstip 

wanneer een ieder aanwezig dient te zijn. Houdt hier rekening mee zodat alles op rolletjes kan verlopen.  

Aanwezig om 08.45 uur:  
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C. Leering, B. Elzenga,  H. Sieraad, A. van der Wardt, C. Koster, K. Dallinga,  B. Visser,  L. Poppes, F. Hoogmoed, 

S. Koster, G. v/d Stadt, K. van der Wardt, Esther Revers 

Aanwezig om 09.00 uur: 

G. de Koning, M. de Koning, H. Ketema, Marco Elzenga, A. Smit , E. van Dam 

Aanwezig om 09.30 uur: 

E. Reitmaier, M. de Graaf, A. de Graaf, H. Elzenga, B. Lindeman, J. Laan,  P. Mandjes, B. Koene, H. Stengs, C. 

Gruijs, P. Looijer, R. Rep, G. Ofman,  K. Visser,  V. Braan, C. Meijn, Michel Elzenga, J. Haak,  A. Neelen, F. 

Witbaard, P. van der Wardt, R. van der Wardt, W. Roubos,  A. Manasse, G.J. Heck, J. Revers, S. van den Dongen, 

Niek Bodifee, C. Meester, R. Lindeman, R. Scheeper, B. Goebert, M. Goebert, J. Vollrath, M. de Vries, R. Steding, 

F. Meijn, R. Middelkoop, Nick Bodifee, T. Pas 

Aanwezig om 09.45 uur: 

 P.Nauta, T. de Boer 

Het kan zijn dan we toch een naam zijn vergeten in dit overzicht. Neem dan even contact op met André Punt; 

06-20136764. 

Bovendien kunnen we nog enkele mensen gebruiken om te 

assisteren. Wacht niet af, maar bel André direct op! 

Alvast bedankt.  

ZONDAG 30 DECEMBER: 

OUDJAARSBORREL  NA AFLOOP 

SYLVESTERLOOP 

Na afloop van de 47e Sylvesterloop op 

zondag 30 december blijft de kantine open 

voor alle vrijwilligers en alle andere RCZ-ers 

om gezellig een oudjaarsborrel met elkaar 

te drinken. Gedurende de middag kan men 

onder het genot van een hapje en een 

drankje gezellig kletsen, kaarten, darten of 

iets dergelijks. 

Zo kunnen we er met z'n allen weer een gezellige RCZ dag van maken die voor de 

meeste van ons 's morgens al vroeg zal beginnen met de 47e Sylvesterloop. Na 

afloop hiervan is het daarom dan ook leuk om met z'n allen nog even gezellig na te 

zitten en ons voor te bereiden op de ongetwijfeld “zware” laatste dagen van 2018. Wij 

rekenen op de komst van vele Racers. 

De middag zal na afloop van de Sylvesterloop omstreeks 14.00 uur beginnen 
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Veteranen 2 - TOB vet 4 
 
Afgelopen zaterdag speelde het 2e veteranen elftal hun zesde wedstrijd van de competitie. Tob 4 kwam op 
bezoek in het Jagersveld. Een aantal weken geleden werd het tegen hun 3e elftal 4-1  dus met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid zou het nu ook weer een spektakel worden, aldus Mark Rutte.  
 
In de dagen voor de wedstrijd zat het technisch hart van het team echter met de handen in het haar. Door lichte 
blessures en andere verplichtingen was het team niet op volle oorlogssterkte. Het Spaans temperament moest 
helaas naar Spanje, daarvoor namens het hele team veel sterkte toegewenst Pedro en Carlos. 
Het beste paard van stal, beter bekend als '14 is van mij' Bodifee was verkouden en kon de wedstrijd niet 
uitspelen. Jim beter bekend als 'de vriend van de vrouw met de bezemsteel' viel in de eerste helft tijdelijk 
geblesseerd uit en als klap op de vuurpijl zagen we dat de tegenstander alles er voor over had om te winnen. Na 
een wat leek 'niks aan de hand momentje' werd Mike vanaf het dak van Gerkens cacao neergeschoten met een 
luchtbuks. Naar verluid is de anti terreureenheid nog steeds op zoek naar de dader. Dat er nog geen dader is 
gevonden zou ook kunnen betekenen dat het een fopduik was. Mike heeft per slot van rekening zijn duikbrevet.  
 
Koortsachtig werd er dus van te voren al gezocht naar oplossingen, je kan er namelijk bij ons altijd van uit gaan 
dat dit soort dingen gebeuren. Uiteindelijk werd er op zaterdagochtend een blik met invallers open getrokken. 
Waar AC Milaan al weken bezig is met de mogelijke terugkeer op huurbasis van Zlatan, hoefde het Technisch 
hart van ons elftal niet lang te onderhandelen met Curaçao. De tijdelijke terugkeer van De Belg, beter bekend als 
Jean-Marie, Polleke en niet te vergeten De vliegende Belg,  werd snel gepresenteerd aan de achterban.  
Tweede tijdelijke aanwinst kwam op zijn scootertje vanuit Amsterdam, om ons te versterken. De Heraclied wilde 
ook weleens een gezellige 3e helft meemaken en waar val je dan anders in dan bij de club waar alles kan. De 
laatste invaller van de dag was Danny die al iets vaker mee had gedaan. 
Het beloofde dus toch nog wat te worden, maar niets was minder waar.  
 
Nadat Smitje afgelopen donderdag als clubman van het jaar werd uitgeroepen leek het er op dat de club een 
standbeeld van hem had geplaatst op het C-veld. Dit bracht verwarring bij de spelers die keer op keer het 
massieve gevaarte aanspeelde, waardoor veel mogelijkheden om zeep werden geholpen. Toen Karel Koning 
voor het rustsignaal floot begon het beeld opeens richting de kleedkamer te bewegen. Na nader onderzoek bleek 
het echter geen standbeeld te zijn. Het was Smitje zelf die vastgevroren was aan de zestien meter lijn. Uiteraard 
vond hij dat zelf wel een dingetje, maar nu wisten we wel dat het de spelers, die hem de steekballen gaven, geen 
enkele blaam trof. Het enige wat dus net zo laag was als het aantal doelpunten in de eerste helft, was de 
temperatuur. Nul komma nul. 
De tweede helft ging het team wanhopig op zoek naar de bevrijdende treffer. Na enkele spaarzame momenten 
bleek Karel Koning opeens zijn telefoon kwijt te zijn geraakt op het veld. Hij werd gelukkig op tijd teruggevonden, 
zodat de verbinding met Zeist hersteld was. Dit resulteerde vlak voor tijd in een var momentje. Smitje had voor de 
wedstrijd gekeken naar beelden van Pieter van de Hoogenband en wist daardoor precies hoe hij zijn duik over het 
gestrekte been van de tegenstander moest maken. Hij kreeg een tien voor de afsprong.  
Naar verluid zijn er op dat moment wel een aantal schadeclaims in gediend, bij de NAM, door de inwoners van 
Groningen, die wat naschokken hadden gevoeld. 
 
In Zeist werd besloten dat we moesten winnen en dus werd er  een pingel gegeven.   
De tegenstander was teleurgesteld dat de verbinding met Zeist er niet was in de eerste helft en vond dat zij er ook 
één hadden moeten krijgen. Smitje wilde hem vervolgens zelf nemen, al werd er wel eerst even aan hem 
gevraagd of hij zeker was van zichzelf en niet weer zou vast vriezen aan het veld. Hij gaf geen duidelijk antwoord 
dus werd het hem nog maar twee keer gevraagd, waarna hij ook nog de bal 100 keer moest goed leggen 
aangezien de tegenstander er steeds aan zat.  
Nu kwam het toch nog goed uit dat het koud was. Zo kon Smitje ondertussen zijn hoofd koel houden en schoot hij 
uiteindelijk de bal tegen het net. De tegenstander was er toen klaar mee en wilde stoppen, zodat ze eindelijk 
pannenkoeken konden gaan eten. Zo konden wij ook eindelijk doen waar we goed in waren en ging de tap open, 
zodat we konden proosten op weer een overwinning. Met evenveel verliespunten als de koploper zijn we nu het 
linker rijtje ingekomen en met twee inhaal wedstrijden voor de boeg kunnen we mogelijk richting de top drie van 
de ranglijst. De tweede wedstrijd van de inhaal rondes is de mooiste. In Spanje hebben ze El classico. 
Amsterdam en 010 hebben de Klassieker, maar bij ons keert na jaren de Slag om het Jagersveld weer terug in de 
competitie. PSZ heeft de afgelopen drie wedstrijden ook de weg omhoog gevonden met 9 punten. Het beloofd 
dus weer een mooie strijd te worden. Voor de spelers die niet bekend zijn met de Slag om het Jagersveld, dit is 
de enig echte klassieker.  
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RCZ JO16-2  tegen EVC JO16-1 
 

Team JO16-2 heeft bij de jeugd het elftal met de meeste spelers en er zitten dan ook geregeld 8 spelers op de 

reservebank. Er zijn zoveel spelers dat dit niet allemaal op de wedstrijden app van 

de KNVB ingevuld kan worden. Maar goed er zijn er altijd wel 10 tot 12 spelers op 

trainen en op de wedstrijddag is de opkomst bijna altijd 100%. 

 

 

De trainers Christ en Olaf hebben een lastige taak om tijdens de wedstrijden de 

juiste wissels in te zetten. Voor deze laatste wedstrijd was de stelregel dat 

wanneer je niet goed had doorgegeven of je kwam trainen je automatisch weinig speel minuten kreeg in de 

wedstrijd tegen EVC.  

Deze wedstrijd was waar het team naar toegeleefd had. Na de met 11-0 verloren wedstrijd tegen DZS in Neck 

hadden wij een afspraak gemaakt. De wedstrijd tegen EVC  was de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie en 

afspraak was dat deze gewonnen moest worden. Na 10 

nederlagen met 86 doelpunten tegen en 8 voor stond RCZ JO16-

2 op de laatste plaats. Het team loopt niet over van kwaliteit maar 

ondanks alle verloren wedstrijden lopen de spelers niet op elkaar 

te klagen. Dit is echt top jongens want vele andere teams zouden 

mopperen op hun medespelers. Nu was EVC de ideale 

tegenstander en zij gaven het team de ruimte om vlot op 

voorsprong te komen door Loek. Dit gaf het team zoveel 

vertrouwen dat er beter en beter gespeeld ging worden. Het was 

eigen ongelofelijk maar Jari knalde met een prachtige boogbal de 

2-0 tegen de touwen!!.  Iedereen ging uit zijn dak echt top.. In de 

1e helft maakte Stijn en Jari nog de 4-0. Wat een weelde en 

iedereen ging met een feest stemming die kleedkamer in. De 

kleedkamers zijn standaard te klein voor alle spelers van de 

JO16-2 maar nu vonden zij het niet erg om ff tegen elkaar aan te 

zitten. Buiten was het namelijk wel heel erg koud. 

De 2e helft begon EVC beter met hun spel en waren zij 

dreigender voor ons doel. Zij waren duidelijk door hun coach op 

scherp gezet.  Maar toch viel er geen doelpunt vanuit hun zijde.  

Jari kreeg het weer op zijn heupen en maakte zijn hattrick 

compleet. De verkleumde toeschouwers klapten hun handen warm en zij mochten getuigen zijn van het feit dat 

René een mooi uitgespeelde aanval kan afmaakte.          Nika bepaalde vanuit niets met een prachtig schot van 

buiten de zestien de 7-0 eindstand. 
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Ongekend en er was beloofd dat bij een overwinning er patat en frikadellen als bonus uitbetaald zou worden. En 

dat hadden de spelers verdiend en gingen gretig de kantine in. 

RCZ jeugdbestuur bedankt voor de traktatie!!! 

Jongens wij hebben een slechte 1e seizoenshelft gehad 

maar wij hopen dat jullie gemotiveerd blijven om de 2e 

seizoenshelft weer gezamenlijk op pad te gaan. Wij 

hopen tevens dat er meer ouders komen kijken naar hun 

kinderen. Zij verdienen de steun van publiek omdat zij 

zelf wel plezier houden in hun spel. 

De trainer coaches Christ en Olaf alle lof voor jullie inzet 

en geduld. Gelukkig einde seizoenshelft afgesloten met 

een overwinning!!!.  

Groeten en een mooie kerst toegewenst door RCZ 

JO16-2 spelers:  Angela, Loek, Joey, Eray, Chris, 

Amnider, Alex, Hussein, Aaron, Nika, Jeffrey, Jasper, 

Tim, Stijn, René, Benk, Michael, Jarno, Jari, Sam 

Chris, Olaf, Peter en Arnaud 

 

 

De redactie van de Racer & Social Media platformen 

van RCZ wenst u een doeltreffend nieuwjaar! 

 
 
 
 

 

 

 

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