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UITSLAGEN afgelopen week  
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Programma aankomende week THUIS 

 

Programma aankomende week UIT 
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LET OP: 

ivm de krokusvakantie zullen wedstrijden wellicht verplaatst worden. Houd 

de groepsapp dus goed in de gaten!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaterdag 16 februari: 

10.00-13.00 : vaste medewerker 

10.15-12.00 : Ouder JO9-2 + Ouder JO10-1 

12.00-14.30 : Ouder JO8-2 + Ouder JO9-4 

13.00-Einde : Mary & Sabrina 

Zondag 17 februari: 

11.00-Einde : Gré  

11.00-14.30 : vaste medewerker 

13.00-Einde : vaste medewerker + vaste medewerker 

15.45-18.00 ; Ada (+ rust) 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
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Wist je dat….. 
  

Je bij RCZ je frituurvet en oud papier in kan leveren? De opbrengst 
gebruiken we weer om voor jullie mooie activiteiten te organiseren. 
  
*Frituurvet kan worden ingeleverd in het fietsenhok.  
*Oud papier mag in de bakken met blauwe deksel langs het pad bij de 
ingang van ons complex. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
 
 
 

 

Fortius 35+ - RCZ 35+ 
 
Hedenmiddag gingen wij via A 10 en Zeeburgertunnel richting Watergraafsmeer om daar Fortius te bestrijden ,het zou een 
moeilijke middag worden voor ons gehavende team ,maar gelukkig hadden we ons renpaard Peter weer terug .Al na een 
paar minuten keken we tegen een achterstand aan onze verdediging bleef onze verdediging staan ,maar onze grensrechter 
hield de vlag omlaag en werd onze doelman via een lob gepasseerd 1-0.Nog voor rust kwamen we op gelijke hoogte ware 
het niet dat Hakan had geduwd de scheidsrechter had dit niet gezien en wees naar het midden ,ware het niet dat de 
grensrechter van Fortius met zijn vlag bleef zwaaien en na overleg werd het doelpunt geannuleerd zodat de rust werd 
bereikt met een 1-0 achterstand. Na rust nog enkele kansen zowel voor Fortius als RCZ waarvan de mooiste toch wel voor 
Antonio was vlak voor tijd maar helaas lepelde hij hem over zodat de 1-0 in tact bleef voor Fortius. 
Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)😞 

 
Zaandijk Z0 – RCZ 1  
 
Vanmiddag gingen we op bezoek bij Zaandijk en ik was ietwat te vroeg daar ik dacht dat het om twee uur begon maar het 
bleek dus half drie te zijn . Ging ik nog met droog weer weg, maar dat ik naar de tribune liep regende het en het is niet meer 
droog geweest.  
De 1-0 van Z was een afstandsschot die door onze keeper verkeerd werd beoordeeld 1-0.Toch kwamen we nog voor rust op 
gelijke hoogte via een voorzet van Marco kopte Revelino raak 1-1 wat ook de ruststand werd . Na een paar minuten in de 
tweede helft kwam Z weer op voorsprong 2-1.Maar weer kromde RCZ de ruggen en twintig minuten voor tijd kregen we 
een pingel daar een Z speler hands had gemaakt Revelino achter de bal de Z keeper was een beetje irritant om de bal nog 
een keer aan te tikken om Revelino zo van zijn stuk te brengen, maar Revelino legde de bal weer goed scheidsrechter floot 
en Revelino schoot beheerst binnen 2-2.Vlak voor tijd werd de bal nog tot drie keer ingeschoten op het Z doel maar de bal 
wou er niet in ook nog een duikeling van Tinus in het strafschopgebied maar de scheidsrechter trapte daar niet in en even 
later floot de de prima leidende scheidsrechter voor het einde ,mijn complimenten gaan naar het hele team  
Jongens Bedankt voor een fijne voetbalmiddag.  
O,ja ook de Supporters bedankt die in grote getale aanwezig waren in deze derby zo ontwaarden ik een hoop bekende 
langs de lijn en ook hun echtgenotes waren aanwezig, hulde daarvoor. 

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)😊😊 
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Arda Sarikaya  

en  

Ismael el Moussoui,               

Zijn gekozen uit het team  RCZ JO8-2 om op zondag 17 februari 2019 samen Pupil van de Week te zijn bij de 

wedstrijd te zijn van :  

RCZ 1 tegen  Westzaan 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        

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een Zaanse Topscorer! 
 

We hebben een top scorer in ons midden, en daar zijn we erg trots op: Revalino (Ref) Slooten heeft maar liefst  

7 doelpunten in 3 wedstrijden gescoord en dat is ook Tom de Vos van het NHD opgevallen!  

Donderdag vind je een kort interview in die krant. Volgende week plaatsen we het hier! En wie weet scoort hij in 

de volgende wedstrijd wel een paar punten en staat hij helemaal bovenaan! 

 

  



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

AALSMEER EN CRUQUIUS 



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

 

Club van 100 leden ondersteunen RCZ                        

financieel met een jaarlijkse bijdrage van €46,-.  

 

Jouw naam ook op het bord in de kantine? Neem voor informatie over lidmaatschap 

contact op met:  Ada van der Wardt, tel 06-38454714, clubvan100@rcz.nu  

Leden  worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op IBAN NL59INGB0007975074 tnv 
RCZ Club van 100 

Online shoppen? -> www.Sponsorkliks.nl en sponsor RCZ gratis! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

