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UITSLAGEN afgelopen week  

2 apr 20.00 Purmerland 2 (zon)  RCZ 2 (zon)    4 - 2  

6 apr 8.30 Bloemendaal JO9-2  RCZ JO9-1    3 - 4  

6 apr 8.45 RCZ JO9-3   WSV 1930 JO9-2   7 - 6  

6 apr 8.45 RCZ JO9-2   EVC JO9-1    7 - 1  

6 apr 8.45 RCZ JO9-4   DCG Rksv JO9-6   3 - 2  

6 apr 8.45 RCZ JO8-2   Monnickendam JO8-3   7 - 2  

6 apr 8.45 ODIN 59 JO14-3  RCZ JO14-1    1 - 5  

6 apr 8.45 RCZ MO13-2   Onze Gezellen MO13-1   0 - 4  

6 apr 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 ZCFC Oranje Leeuwen 2  10 - 2  

6 apr 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 De Dijk Stieren    1 - 5  

6 apr 9.30 Blauw Wit (W) JO13-1  RCZ JO13-3    3 - 0  

6 apr 9.30 De Dijk Leeuwen  RCZ JO7 - Mini Racers 3  4 - 4  

6 apr 9.45 SDW JO10-5   RCZ JO10-2    8 - 10  

6 apr 10.30 HSV JO11-2   RCZ JO11-1    3 - 6  

6 apr 10.30 Purmerend MO15-2  RCZ MO15-1    1 - 1  

6 apr 10.30 RCZ JO10-1   ZOB JO10-2    9 - 1  

6 apr 10.30 RCZ JO10-3   OSV JO10-3    9 - 9  

6 apr 10.30 EVC JO11-3   RCZ JO11-3    3 - 2  

6 apr 10.30 RCZ JO12-1   ADO '20 JO12-1   4 - 7  

6 apr 10.30 RCZ JO11-2   Rijp (de) JO11-1   6 - 0  

6 apr 10.30 Buiksloot dvc JO12-2  RCZ JO12-2    6 - 3  

6 apr 10.30 RCZ JO13-1   Ilpendam JO13-1   1 - 1  

6 apr 11.15 FC Zaandam JO16-1  RCZ JO16-1    8 - 0  

6 apr 12.00 Portugal Amsterdam FC 2 PSZ 2     4 - 1  

6 apr 12.00 RCZ JO16-2   Volendam (rkav) JO16-4  1 - 2  

6 apr 12.00 RCZ MO13-3   FC Weesp MO13-1   1 - 1  

6 apr 12.00 RCZ JO18-1   JOS Watergraafsmeer JO18-1  0 - 2  

6 apr 12.15 Zaanlandia JO13-2  RCZ JO13-2    2 - 4  
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6 apr 12.30 OFC JO15-1   RCZ JO15-1    6 - 1  

6 apr 13.15 Koedijk MO13-1  RCZ MO13-1    1 - 4  

6 apr 13.30 TOB Rksv 35+4  RCZ 35+2    1 - 3  

6 apr 14.00 RCZ 45+1   De Wherevogels 45+1   3 - 4  

6 apr 14.00 RCZ 2    OFC 3     0 - 5  

6 apr 14.00 Wartburgia asv 1  PSZ 1     9 - 0  

6 apr 14.30 Reiger Boys 3   PSZ 3     1 - 2  

6 apr 14.30 Blauw Wit (W) 35+1  PSZ 35+1    7 - 0  

7 apr 12.00 Kwadijk 2 (zon)   RCZ 3 (zon)    0 - 5  

7 apr 12.00 FC Zaandam 2 (zon)  RCZ 4 (zon)    6 - 2  

7 apr 14.00 WSV 1930 1 (zon)  RCZ 1 (zon)    2 - 1 

 

Programma aankomende week THUIS 
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Beterschap Joyce! 
Afgelopen zaterdag is Joyce, moeder en enthousiast 

supporter van de JO13-1 én de creatieve maakster van 

deze nieuwsbrief de Racer en alle RCZ sociale media 

posts, langs de lijn getroffen door een hersenbloeding. 

Gelukkig verloopt het herstel tot op heden positief.  

Joyce, we hopen dat je goed herstelt en dat we je snel 

weer zien bij RCZ! 

Het bestuur  

 

 

 

20 april  Supermegabingo 

3 mei   Veteranenvoetbal bij RCZ & Surinaamse avond 

25 mei  Freek Groottoernooi 

30 mei  100% Fun-ochtend voor RCZ dwergen en JO7 

30/31 mei  Night of the Racers (JO8 t/m JO13/MO13) 

1&2 juni  4e Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi 

14 juni  Zeskamp (JO14, JO15, MO15, JO16, JO18) 

16 november  Supermegabingo 

27 december  Oliebollentoernooi 

29 december  Sylvesterloop 
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Zaterdag 13 april: 

 

08.00-13.00 : Mary & Marieke 

08.15-10.30 : Ouder MO15-1 + Ouder JO14-1 + Ouder JO16-1 (08.00-10.15) 

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

13.00-Einde : vaste medewerker + vaste medewerker 

13.30-16.00 : Ouder MO13-1 + Ouder JO15-1 

17.00-19.30 : Speler RCZ 35+2 

 

Zondag 14 april: 

 

09.00-Einde : Gré 

09.30-14.00 : Rita 

12.00-14.30 : Speler RCZ 4 

13.00-15.30 : Speler RCZ 2 

13.00-Einde : Esther + vaste medewerker 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1 

 

Maandag 15 april:        18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 16 april:          17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 17 april:             17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 18 april:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    Gré 

                 21.00 – einde    Arnaud 

 

[
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Pupil van de Week 

Rio van Veen en Miguel Tete             

zijn gekozen uit het team  RCZ JO7/Miniracers 2 om op zondag 14 april 2019 
samen Pupil van de Week te zijn bij de wedstrijd van RCZ 1 tegen  Zeevogels 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.            

  

 

 

 

Dat wordt weer een groot feest!!!!

 

Op zaterdag 20 april is het weer zo ver: de RCZ Supermegabingo!! De balletjes 

zullen zoals altijd gedraaid en geroepen worden door Hans Sieraad en Jeroen 

Vollrath. Uiteraard is er weer live muziek en zijn er prachtige prijzen te 

winnen. Toegang is gratis en bingokaarten zijn verkrijgbaar aan de deur.  

 

Iedereen, dus leden, familie en vrienden, is welkom.  

 

Deur open: 19.30u. Start bingo: 20.00u 
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Bloemendaal JO9-2  -  RCZ JO9-1.  
 
De wekker ging vroeg, behoorlijk vroeg zelfs voor een zaterdagochtend. Om 8 uur 
moesten we verzamelen in Bloemendaal dus we ontbijten in de auto. Hugo is helaas 
ziek. Het weer is een stuk minder mooi dan voorspeld was maar we hebben zin in 
een lekker potje voetbal.  
De velden van Bloemendaal liggen er redelijk bij. Het veld waar wij op mogen spelen 
is verre van vlak maar we moeten het er mee doen. We beginnen aan een fanatieke 
warming up. De mannen moeten even in de ‘voetbalmodus’ komen voor de wedstrijd 
kan beginnen.  
 
Vlak voor aanvang blijkt Bloemendaal ook in het wit te spelen. Op ons verzoek wordt 
er gezocht naar hesjes maar omdat dit te lang duurt besluit men maar met de 
trainingsjacks aan te gaan beginnen.  
 
Yasin begint op doel. Hij heeft hier plezier in en doet dat erg goed de laatste tijd. Het 
spel gaat gelijk op en Bloemendaal is in mijn ogen zelfs wat sterker in de beginfase. 
Met Gijs en Maurits achterin is er voor Bloemendaal echter geen doorkomen aan dus 
blijft het 0-0 tot er een overtreding op Adam volgt. De scheidsrechter geeft een vrije 
trap en Adam weet die weergaloos in te schieten. 1-0. Een gevoel van opluchting bij 
mij want de druk van Bloemendaal is groot. Zo groot zelfs dat ondanks de goed 
keepende Yasin Bloemendaal het eerste kwart met 2-1 voorsprong af weet te sluiten. 
Time out.  
De mannen zijn terecht positief gestemd. We spreken af dat de verdedigers wat 
korter op de man gaan dekken en dat Livio zich vanaf het middenveld wat meer laat 
zakken om de verdediging te ondersteunen. Sebas maakt plaats voor Thijs en Adam 
gaat aan de linkerzijde spelen. Het tweede kwart een zelfde wedstrijdbeeld, het gaat 
gelijk op maar Bloemendaal is toch wat meer de bovenliggende partij. Thijs komt af 
en toe nog wel voor het doel maar mist helaas. Men weet de 3-1 te maken en ik moet 
de mannen in deze fase wat aansporen. Niet verzaken jongens, kom op!! Gelukkig 
weet Maurits 3-2 te maken met een vreemde ‘frommel goal’ maar wat maakt het uit, 
we hebben nog steeds aansluiting en zicht op de overwinning.  
 
Limonade drinken we op het veld en ik zie de verhitte gezichten van de mannen. Ze 
hebben hard gewerkt. Maurits gaat op doel staan, Yasin verhuist naar links voorin en 
Adam staat bij mij in de wissel. Ik hou de jongens voor dat een overwinning er in zit 
vandaag en dat we op deze voet verder moeten gaan. Hou het spel breed voorin en 
Gijs en Sebas krijgen de opdracht positie te houden achterin. De scheids fluit en we 
starten opnieuw.  
 
Nu is het initiatief volledig voor RCZ. We spelen vrijwel continu op de helft van de 
tegenstander en Bloemendaal moet alle zeilen bijzetten om RCZ te stoppen. Gijs 
komt een paar keer gevaarlijk door, Livio, Thijs en Yasin schieten een aantal keer op 
doel maar helaas zonder resultaat. Time out!  
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Adam komt terug in het veld als middenvelder en Thijs verhuist naar links zodat 
Yasin op zijn favoriete stek aan de rechterkant kan spelen. Kom op mannen, het 
kan!  
In de laatste 10 minuten wederom een zeer dominant RCZ. Bloemendaal komt af en 
toe wel gevaarlijk door maar Maurits staat solide te keepen en de echte dreiging is bij 
het doel van Bloemendaal. En dan, Yasin.....schot......G O A L!!!! Aaaaaahhhhh, de 
3-3 voelt al bijna als een overwinning. Ik ben nerveus en coach de jongens achterin 
niet in de euforie te veel naar voren te rennen en de wedstrijd alsnog uit handen te 
geven. De wedstrijd wordt wat grimmiger en ik zie links en rechts aardig wat pittige 
schouderduwtjes. Maurits informeert naar de tijd. Nog 1 minuut Maus.  
 
Corner RCZ, Yasin achter de bal...... voorgeven of indribbelen. Yasin besluit in te 
dribbelen en speelt keurig af naar Livio die er goed voorstaat. Livio haalt uit en met 
een prachtig afstandsschot weet hij de keeper te passeren! 3-4 voor RCZ en de 
scheids fluit af. YYYYYeeeeesssssssssssssss! Gewonnen, wat een gave wedstrijd! 
Wat een vechtlust van onze jongens en wat komt deze overwinning op een heerlijk 
moment. Afgelopen wedstrijden ontbrak vaak net het beetje geluk en vandaag 
werden we dan wel voor onze vechtlust beloond.  
 
 

 
 
 
De penalty’s zijn een formaliteit maar je ziet hier het gegroeide zelfvertrouwen van de 
mannen. Livio schiet ook met links gewoon raak.  
 
We drinken wat met elkaar op de goede afloop en gaan met een heel erg goed 
gevoel weer richting Zaandam. Het was vroeg vanmorgen maar het was het wat mij 
betreft dubbel en dwars waard!  
 
Michiel, JO9-1.  
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Fotoverslag JO18-1 – JOS Watergraafsmeer JO18-1 (0-2) 
Foto’s gemaakt door Mark Schreuder 

 
 

 
 

 

Vrijdagavond 5 april was er een bingoavond gepland voor de jongste jeugd.Er 
werden 3 rondes gespeeld en alle spelers waren dan ook wel fanatiek genoeg om 
goed op te letten welk nummer opgelezen werd door Dorkas en Simone van de 
activiteitencommissie. 

Eerst werd er gespeeld wie het eerst het bovenste rijtje vol had en daarna natuurlijk 
de hele kaart. 

Tussendoor werd er wat gedronken met een snoepje erbij en chips. Iedereen ging 
met een prijsje naar huis. Het was weer een geslaagde en gezellige activiteit voor 
onze jeugd. De foto's van deze avond zijn te vinden op de site van R.C.Z. 

https://www.rcz.nu/976/bingo-jeugd-5-april


RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2018-2019, Nummer 29,  9 april 2019. 

Wij willen René Hartog van Sport 2000 bedanken voor de sponsoring van 3 mooie 
ballen.  

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de loten verkoop van de 
Grote clubactie.              

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.        

 
Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
Volg ons op: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

 

 

  

 
 

 

 

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! 
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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

