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UITSLAGEN afgelopen week  
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Programma aankomende weken 

In verband met de meivakantie en Pasen staan er weinig wedstrijden op het 

programma: 

20 april 12.00u  ZOB 5  - PSZ 3 

20 april 14.30u  Sporting Andijk 1 – PSZ 1 

22 april 14.30u  De Rijp 1 – RCZ 1 

28 april  11.30u   De Wherevogels 2 – RCZ 2 (zon) 
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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 

 

 

MEIVAKANTIE 

Trainingen en kantine 

In de meivakantie (22 april t/m 5 mei) 

zijn er geen trainingen voor de jeugd, 

tenzij een trainer zelf kiest om wel te 

trainen. Hij zal het team daar dan 

zelf over informeren. De kantine is in 

de meivakantie alleen geopend op 

dinsdag vanaf 18.30u en op 

donderdag vanaf 18.30u. 
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Dwergentraining 

De komende drie weken is er geen dwergentraining in verband met Pasen en de 

meivakantie. We zien jullie allemaal graag weer op zaterdag 11 mei! 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, is de seizoenafsluiting voor de RCZ 

dwergen met de 100% Fun-ochtend. 

Dwergentraining programma: 

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% Fun-ochtend voor RCZ dwergen en JO7 

 

 

Juventus vs Ajax – op het grote scherm! 

Dinsdag 16 april 21.00u 

De kantine is open voor jullie om deze spannende wedstrijd 

met z’n allen op het grote scherm te bekijken.  

Iedereen welkom! 
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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 

 

 
RCZ JO9-1 – DSS JO9-3 
 
Maandag stonden we nog in korte broek op het trainingsveld en vanmorgen stond ik 
de voorruit ijsvrij te maken. Het is +1,5 maar lekker zonnig weer. We spelen vandaag 
thuis en het veld ligt er prima bij. De jongens druppelen één voor één binnen en we 
beginnen aan de warming up. Ik kies voor zon in de rug. De zon staat nog erg laag 
en laat DSS maar lekker tegen de zon in kijken... 
 
Wat we moeten verwachten van DSS JO9-3 weet ik niet maar wat ik zie tijdens hun 
warming up ziet er in ieder geval goed uit. 
 
Vandaag een wat andere opstelling dan anders. Livio en Maurits hadden woensdag 
gevraagd of ze op doel mochten en Gijs had gevraagd of hij een keer niet alleen 
maar achterin hoefde te spelen. Adam is vandaag afwezig en we beginnen dus met 
Livio op doel en Gijs op het middenveld. Thijs begint in de wissel. Vanaf de eerste 
minuut een sterk RCZ. DSS speelt goed samen maar onze jongens zetten daar een 
goed spel tegenover. Gijs weet al snel te scoren en ik ben blij voor hem! Vaak kies ik 
voor Gijs als rechtsback omdat hij daar supersterk in is en dan is het leuk dat ook hij 
nu vanaf een andere plek eens tot scoren komt. RCZ is nog steeds bezig aan een 
sterke wedstrijd. Uitbal aan de linkerkant genomen door Maurits.  
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Hij tikt de bal het veld in en weet dan met een mooi afstandsschot een doelpunt te 
maken. Er ontstaat wat commotie. Volgens DSS is de bal niet eerst het veld in 
gespeeld en Koen keurt het doelpunt alsnog af. Uittrap RCZ. Nu neemt Yasin de 
uittrap, klein tikje het veld in, afstandsschot en B A M, alsnog een goal!!! Time out 
met 2-0 voorsprong. Er zijn weinig problemen. Thijs neemt de plek van Yasin in en 
verder veranderen we niets. Hugo heeft een lastige (en hardhandige) tegenstander 
tegenover zich en ik bespreek met Hugo en Maurits dat we daar misschien een 
wissel in maken, Maurits op de plek van Hugo en Hugo naar voren. Maurits is meer 
de beul van de twee en Hugo lijkt vandaag niet in goede doen. Sebas kan ik alleen 
maar een compliment maken, hij speelt uitstekend.  
 
Nog steeds is RCZ meester op het veld. Niet dat het allemaal vanzelf gaat maar er is 
weinig gevaar voor ons doel en als dat er al is dan kunnen we vertrouwen op de 
solide keepende Livio. (Ook dit blijkt Livio prima te beheersen) Hugo staat zijn 
mannetje achterin en we veranderen dus niets aan de opstelling. Maurits tekent voor 
de 3e van RCZ en ik ben blij dat ook hij zijn doelpunt meepakt nadat zijn eerdere 
goal werd afgekeurd. Met een geruststellende 3-0 voorsprong gaan we aan de 
limonade. In de kleedkamer heerst een (mijns inziens iets te)  goede sfeer en ik 
vertel de jongens dat ik er helemaal niet gerust op ben en dat het zeker nog niet 
gedaan is. DSS valt niet te onderschatten.  Sebas gaat naar het middenveld en Thijs 
en Gijs gaan verdedigen.  
 
Koen fluit voor de 2e helft en inderdaad, DSS speelt sterker dan de eerste helft en wij 
wat minder. Maurits houdt ons gelukkig goed in de wedstrijd en het is aan zijn goede 
keepen te danken dat DSS niet tot scoren komt. Hoe het komt weet ik niet maar het 
is heel anders dan in de eerste helft. De time out is meer dan welkom. Sebas die het 
prima doet gaat eruit en Hugo komt terug. Thijs verhuist naar het middenveld en zo 
beginnen we weer. Voor we goed en wel begonnen zijn is het eerste tegendoelpunt 
een feit. 3-1. Kom op jongens, WAKER WORDEN NU!!! Wat is er toch aan de hand? 
Aanval RCZ, Thijs krijgt een kans, speelt iemand uit, legt aan voor een schot en.....  
G O A L!  
Blij voor Thijs dat hij na zijn blessure weer scoort en opluchting bij mij dat we een wat 
ruimere voorsprong hebben. DSS zet opnieuw aan en weet 4-2 en zelfs 4-3 te 
scoren. Ik raak behoorlijk in paniek nu. Kun je niet affluiten Koen? Van mij mag je! Ik 
schuif Hugo door naar voren en haal Livio terug naar de linksback positie. Met Gijs 
en Livio achterin kan ons weinig gebeuren is mijn redenatie en het eindsignaal kan 
mij écht niet snel genoeg komen. Gelukkig sluiten we met 4-3 winst af maar ik breek 
nog steeds mijn hoofd erover hoe we van zulk goed spel overgingen naar een raar 
soort paniekvoetbal waarbij ballen blind naar voren werden geschoten en de jongens 
af en toe leken te slapen. Met penalty’s eindigen we en blij met de winst gaan we de 
kantine in. Niet onze beste wedstrijd maar wel gewonnen. Volgende week lekker 
trainen en dan het paastoernooi bij Assendelft. Ik heb er zin in!  
 
Joyce, namens iedereen van de O9-1 van harte beterschap!  
 
Michiel  
RCZ JO9-1 
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RCZ 1 – Zeevogels 1 
Half resultaat  
 
Hedenmiddag ontvingen wij Zeevogels voor  een wedstrijd die gewonnen moest 
worden om een ons een beetje veilig te spelen. Helaas werd het maar 1 punt. Het 
werd een vechtwedstrijd, maar helaas niet de wedstrijd die het moest wezen. Met 
nog drie wedstrijden te gaan waarvan twee moeilijke, moeten we toch minimaal de 
laatste winnen om nacompetitie te voorkomen. Revelino scoorde twee keer en 
Radinho de derde, een (Lasse Schöne) goal. 
 
Jongens Bedankt, Zeer Vele Trouwe Supporter(S)   
 
 
RCZ 4 - Purmerland 3 
 
Het is alweer 14 april 2019 des Heeren jaren als ik na het ritje door het altijd 
pittoreske Zaandam bij het Jagersveld aankom voor de wedstrijd van de Gladiatoren 
van RCZ 4 tegen de mannen van Purmerland 3. De heenwedstrijd was op 17 
februari 2019 en dat is dus precies 56 dagen oftewel 8 weken geleden. Deze 
wedstrijd eindigde in een 5-3 overwinning voor de Racers. Wat zou dat nu brengen? 
Het begin was in ieder geval veelbelovend. De Racers die goed bezig waren met een 
voor hun fysieke gesteldheid een verantwoorde warming-up te doen en voor de 
mannen van Purmerland betekende dat rustig heen en weer te wandelen en de 
energie voor de wedstrijd te bewaren. Vanaf de 1e minut van de wedstrijd die onder 
de uitstekende leiding van de heer L. Visser stond (zelfs de tegenstander trad hem 
vol respect tegemoet en er klonk geen wanklank over zijn fluit kunsten) klapte de 
Gladiatoren van RCZ 4 er vol bovenop. De spelers van Purmerland wisten niet waar 
ze het zoeken moesten en dat resulteerde binnen tien minuten in een twee nul 
voorsprong voor de Racers. Eerst was daar Uzi die op aangeven van Ali de 1-0 op 
denkbeeldige electronische scorebord deed oplichten en enkele minuten later was 
het andersom. Op aangeven van Uzi kon Ali de trekker overhalen en de 2-0 op het 
denkbeeldige electronische scorebord doen oplichten. De koek was nog niet op in de 
eerste helft. Purmerland probeerde het wel maar dankzij de ijzersterke verdediging 
onder leiding van good old Niels kwam er van hun pogingen niet veel terecht. Aan de 
andere zijde weigerde de spitsen van RCZ ook hun werk proper te doen en hadden 
uiteindelijk de hulp van Purmerland nodig om de score verder uit te bouwen. Niet 
door een eigen doelpunt maar door het veroorzaken van een (onnodig, maar dank 
jullie wel) strafschop. Dit kado werd dankbaar in ontvangst  door Rob die de 
toegekende strafschop verzilverde. Niet veel later was het rust. De tweede helft 
begon met de wissel Ruud voor Niels  en ik weet niet of het komt dat Niels was 
gewisseld voor Ruud maar binnen vijf minuten in de tweede helft scoorde Rob nog 
twee keer, eerst na een fantastische voorzet van Svezdan en de tweede op assist 
van de scheidsrechter die RCZ een (verdiende) strafschop gaf die dus opnieuw werd 
verzilverd door Rob. Het denkbeeldige electronische scorebord kon het bijn niet 
bijhouden. Want uit de voorzet van Rodney knikte Patrick de 6-0 achter de keeper 
van Purmerland. Hierna namen de Gladiatoren wat gas terug behalve der Ruuddie 
die in zijn enthousiasme om de nul te houden een bijna doorgebroken speler de weg 
versperde waardoor de goed leidende scheidsrechter dhr. Visser hem het gele 
gevaarte voor moest houden en Ruud een 10 minuten extra pauze kreeg. Ondanks 
het numerieke ondertal hielden de Gladiatoren van RCZ 4 makkelijk stand. Totdat 
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het team weer compleet werd gemaakt doordat Ruud na zijn 10 minuten extra pauze 
weer mocht terug keren. Hij gaf meteen een assist op Mischa die op zjn beurt na wat 
gepingel Svezdan wist te vinden die op miraculeuze wijze de 7-0 produceerde. Niet 
veel later was daar het eindsignaal. Ook de derde helft werd glansrijk gewonnen, 
mede door dat vele Gladiatoren nieuwsgierig waren wat PSV zou doen in de 
achtervolging op Ajax en bleven ze om de wedstrijd live op de tv te volgen. De eerst 
volgende keer dat u als trouwe supporter en volger uw favorieten aan het werk kunt 
zien is zondag 5 mei om 12 uur in Ilpendam bij de plaatselijke voetbal club. 
Tot weerziens. 
 
De Knoet. 
Ps: Rob kreeg niet de wedstrijdbal mee ivm zijn gescoorde hatrick.  
 
 

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! 

& 

https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Bestel of koop jij wel eens iets online? 
 

Dan kan jij RCZ gratis en heel makkelijk sponsoren! Ga naar Sponsorkliks.nl. Kies 
RCZ als sponsordoel, ga naar de webwinkel van jouw keuze en doe je aankoop. 

RCZ ontvangt een percentage van het bedrag, maar jij betaalt niets extra! We 
investeren de opbrengsten in onze jeugdactiviteiten. Dank je wel alvast voor jouw 

bijdrage! 
 

Je kan bij deze en honderden andere website bestellen voor Sponsorkliks: 



   

   

   

   

   

   

   

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

