
 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook opwww.rcz.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op www.rcz.nu 

 

 

Seizoen 2018-2019, nummer 25 

http://www.rcz.nu/
http://www.rcz.nu/
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam
https://twitter.com/rczzaandam


RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 25,  12 maart 2019. 

 
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 25,  12 maart 2019. 

 

Programma aankomende week THUIS 
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UITSLAGEN afgelopen week  
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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. (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! 
 

 

 

 

 

 

 

Kantinerooster 16 t/m 28 maart: 

Zaterdag 16 maart 

08.00-13.00 : Mary & Sanne 

08.15-10.30 : Ouder JO9-1 + OuderJO9-3 + OuderJO12-1 

10.30-13.00 : Ouder JO9-2 + OuderJO8-3 + OuderMO13-2 

11.30-14.00 : OuderJO14-1 

13.00-Einde : vaste medewerker + vaste medewerker 

14.00-16.30 : Ouder JO15-1 + Ouder JO16-2 

16.00-18.30 : Speler 35+2 

Zondag 17 maart: 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

Maandag 18 maart:        18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 19 maart:          17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 20 maart:        17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 21 maart:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    ???? 

                 21.00 – einde    Esther 
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Zaterdag 23 maart: 

08.00-13.00 : Mary & Sanne 

08.15-10.30 : Ouder JO13-3 + Ouder MO13-1 

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

12.00-14.30 : Ouder JO14-1 

13.00-Einde : vaste medewerker + vaste medewerker 

13.00-15.30 : Ouder JO13-2 

13.30-16.00 : Ouder JO15-1 + Ouder JO16-1 

16.00-18.30 : Speler RCZ 35+2 

Zondag 24 maart: 

10.00-Einde : vaste medewerker 

11.00-14.30 : vaste medewerker 

13.00-Einde : vaste medewerker + vaste medewerker 

13.00-15.30 : Speler RCZ 2  

15.45-18.00 ; Ada (+ rust) 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1  

Maandag 25 maart:        18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 26 maart:          17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 27 maart:        17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 28 maart:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    Gré 

                 21.00 – einde    Arnaud 

 

DWERGENTRAINING 

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

Overzicht data dwergentraining 

Data RCZ dwergentraining voorjaar 2019 

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  
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

RCZ 35+ -- ATLETICO Amsterdam 35+ 

Hedenmiddag op een stormachtig Jagersveld ontvingen wij AA uit Amsterdam .Het werd in de eerste minuten een 

paar opgelegde kansen voor Michael(O) maar helaas onbenut. En de voetbalwet zegt dan meestal, als je zelf niet 

maakt dan doet je tegenstander het wel 0-1.Maar even later werd het toch gelijk een aanval over vier schijven 

voor de voeten van EL.C en deze scoorde dan ook wat tevens de ruststand werd. Na rust windje dus nu moest 

het gebeuren voor RCZ ,het werd al gauw 2-1 door Hakan (fraaie kopbal) na een voorzet van Antonio . 

Even later floot de scheidsrechter af vanwege het onweer en forse regenbuien. Na een kwartier werd de wedstrijd 

hervat maar gescoord werd er niet meer 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

RCZ Zo-- Sporting Krommenie Zo 

 

Hier valt helaas weinig over te schrijven zo belabberd als het vanmiddag ging dit vanwege het extreme weer ,na 

een 0-1 achterstand kwamen we via een pingel nog op gelijke hoogte via Revelino ,maar voor rust liep SK toch 

nog uit naar een 1-3 voorsprong wat tevens de ruststand werd, na rust wist SK nog eenmaal te scoren maar 

verder liet RCZ het niet komen.  

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

 

Tot Volgende Week! 

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


   

   

   

   

   

   

   

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

