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Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 

 

 

UITSLAGEN afgelopen week  

26 feb 18.00 RCZ MO15-1 RCZ JO13-2 1 - 5 

27 feb 18.00 RCZ JO10-1 WSV 1930 JO10-1 12 - 5 

2 mrt 10.00 Assendelft MO15-1 RCZ MO15-1 0 - 3 

2 mrt 10.00 RCZ JO7 - Mini Racers 1 KFC Panters 8 - 5 

2 mrt 10.00 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Fortuna Wormerv. Rangers 16 - 1 

2 mrt 10.00 ZCFC JO11-1 RCZ JO11-2 8 - 4 

2 mrt 10.00 ZCFC JO11-2 RCZ JO11-3 4 - 3 

2 mrt 11.00 Zaandam fc JO11-1 RCZ JO11-1 2 - 6 

2 mrt 12.00 IVV JO16-2 RCZ JO16-1 1 - 1 
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2 mrt 12.00 RCZ JO18-1 Hercules Zaandam sc JO19-2 2 - 3 

2 mrt 12.00 RCZ JO13-2 RCZ JO13-3 18 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. (En we zijn nog eens 
milieubewust bezig ook!) 
  

*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! 
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Zaterdag 9 maart: 

08.00-13.00 : Marieke & Arnaud (tot 12.00 uur) 

08.15-10.30 : Ouder JO13-1 + Ouder JO13-2 + Ouder MO15-1 

10.30-13.00 : Ouder JO10-1 + Ouder JO11-2 + Ouder JO12-2 

13.00-Einde : Mary & Sabrina 

13.00-15.30 : Ouder JO10-2 

14.00-16.30 : Ouder JO16-1 + Speler RCZ 35+2 

Zondag 10 maart: 

09.30-einde: Sabrina 

09.30-13.00: Nathalie 

09.30-14.00: Rita  

13.00-15.30: speler RCZ 2  en speler RCZ 4 

13.00- Einde: René en Mike 

15.45-17.00: Fiona(+rust) 

15.45-18.00: Aad (+rust) 

16.00-18.30: 2 spelers RCZ 1 (Joshua en Ben) 

Maandag 11 maart:        18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 12 maart:          17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 13 maart:            17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 14 maart:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00     

                 21.00 – einde     

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
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DWERGENTRAINING 

A.s. zaterdag is er om 10.00u weer dwergentraining. 

Overzicht data dwergentraining 

Data RCZ dwergentraining voorjaar 2019 

zaterdag   9 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 16 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur + poffertjesfestijn        
zaterdag 23 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 31 maart      dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag   6 april        dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 13 april        dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 20 april        geen training i.v.m. paasweekend  
zaterdag 27 april        geen training Koningsdag / Meivakantie 
zaterdag  4  mei         geen training Meivakantie 
zaterdag 11 mei         dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 18 mei         dwergentraining 10 tot 11 uur 
zaterdag 25 mei         geen training i.v.m. Freek groot toernooi* 
donderdag 30 mei      100%-Funochtend voor RCZ dwergen en JO7 

        Wel leuk om te komen kijken. Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen 

 

 

Jayden Sardjoe  en Jayden Poese,               

Zijn gekozen uit het team  RCZ JO7-2/mini's 2 

om op zondag 10 maart 2019 samen ‘Pupil 

van de Week’ te zijn bij de wedstrijd van :  

RCZ 1 -  Sporting Krommenie 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.            
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Mini Racers 2 - Fortuna rangers 
 

Daar kwamen onze mannen/mannetjes het veld op. 

Net als bij het Nederlands elftal hou ik ervan om bij winst over ‘onze’ te spreken en bij verlies over ‘zullie’. 

Wat is er gebeurd tijdens die paar weekjes? Broekjes ineens niet zo groot meer, shirtjes niet meer tot over de 

knieën. Zijn we soms gesponsord door een onbekend, niet al te excellent, wasmiddel? 

Al snel werd het eerste doelpunt gescoord en daarna zouden er nog vele volgen. Na het 15e doelpunt raakten de 

fans de tel kwijt. 

Er werd gerend, gestreden, gevallen en getriomfeerd. Gezien de stand zou je kunnen zeggen dat dit de beste 

wedstrijd tot nu toe was. En dat was toch echt niet zo. 

Ik heb me laten vertellen dat deze miniracers zich laten inspireren door ene Ronaldo en een ander icoon 

genaamd Messi. Na wat wedstrijden van deze helden bekeken en geanalyseerd te hebben op YouTube (je moet 

als oma toch een beetje bijblijven)snapte ik ineens waar al die individuele acties vandaan kwamen en waarom er 

zo weinig werd overgespeeld…………….de idolen doen dat namelijk ook niet vaak. Jaja, ik weet dat ik nu tegen 

heilige huisjes trap. 

Maar goed, wat meer overspelen zou de kwaliteit van de wedstrijd vergroten. 

Neemt niet weg dat wij als toeschouwers natuurlijk weer apetrots waren en rode koontjes hadden van de 

opwinding. Het zijn dan wel mini’s maar de prestatie was mega! 

 

Thea Michel 

 

Tot Volgende Week! 



   

   

   

   

   

   

   

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

