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UITSLAGEN afgelopen week  

 

PROGRAMMA komende week 
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Kijk de wedstrijd met je vrienden op 

het grote scherm in het Jagershuis 

Vanavond, 30 april, kan je de wedstrijd 

Tottenham – Ajax volgen op het grote 

scherm in de kantine! De wedstrijd 

begint om 21.00u. De hapjes staan 

klaar. Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

Club van het Jaar-verkiezing 

In 2018 werden we, met jullie 

hulp, Vereniging van het Jaar 

voor de provincie Noord-

Holland. Ook dit jaar doen we 

weer mee met deze Verkiezing 

die nu Club van het Jaar heet. 

Vanaf 6 mei kunnen jullie weer 

op RCZ stemmen via 

www.clubvanhetjaar.nl. Meer 

informatie volgt snel! 

 

 

Dwergentraining programma: 

zaterdag 4 mei geen training ivm 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 

http://www.clubvanhetjaar.nl/
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Zaterdag 4 mei: 

 

09.00-13.00 : Gré 

09.30-12.00 : Ouder JO15-1 + Ouder MO14-1 

12.00-14.30 : Ouder JO10-3 + Ouder MO13-2 

13.00-Einde : Mary & Sabrina 

16.00-18.30 : Speler RCZ 35+2 (Carlos) 

 

Zondag 5 mei: 

 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

 

Maandag 6 mei:         18.00 – 19.00    Ida/Martine 

Dinsdag 7 mei:           17.30 – einde    Ada 

                 18.00 – einde    Mireille 

Woensdag 8 mei:             17.00 – 19.00    Kiona 

                19.00 – 20.00    Pascale 

Donderdag 9 mei:       17.00 – 19.15    Mireille 

                 19.15 – 21.00    Gré 

                 21.00 – einde     

 

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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Wil jij ook scheidsrechter 

worden? Dan is dit iets voor 

jou! 
 

 

 

 

Aan het begin van seizoen 2019-2020 start bij RCZ namelijk een KNVB cursus 

"verenigingsscheidsrechter". 

 

De cursus bestaat uit 4 verplichte cursusavonden verdeeld over 3 maanden. Deze 

avonden worden gehouden in de RCZ-kantine. De exacte data zijn nog niet 

beschikbaar maar volgen zo spoedig mogelijk. 

 

Inschrijven kan wel al via deze link: https://knvb-

digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13229055. Zie 

ook: https://www.rcz.nu/458/scheidsrechters/ 

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Nauta via 

scheidsrechters@rcz.nu 

 

Vrijdag 3 mei: Veteranenvoetbal + Surinaamse avond 

Weer een topavond bij RCZ! Iedereen 

welkom! 

A.s. vrijdag belooft het weer een geweldig 

spektakel te worden bij RCZ. 

Allereerst zullen de veteranen van Hercules, 

RCZ en PSZ vanaf 19.30 de strijd aanbinden op 

ons B veld en weer voor vele hoogstandjes 

gaan zorgen. Aansluitend is er vanaf 21.00 uur 

een Surinaamse avond, waar iedereen van 

harte welkom is, en waarbij de band van de ons aller bekende Radjan Samadhan, de 

sfeer in het Jagershuis flink zal doen op laten waaien met hun ritmische muziek. 

Uiteraard zijn er allerlei lekkernijen en zal de heerlijke nasi niet ontbreken. 

Kortom, voor een gezellig avondje uit is RCZ het juiste adres! 

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13229055
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13229055
https://www.rcz.nu/458/scheidsrechters/
mailto:scheidsrechters@rcz.nu
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RCZ JO9-2 heeft zaterdag 20 mei het Kick van Zuthem Paastoernooi bij sv 

WMC in Heerhugowaard gewonnen! Gefeliciteerd mannen!  
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Toernooi Assendelft, RCZ JO9-1 
 
 
Verleden jaar hebben we een heel leuk toernooi gespeeld in Assendelft. Toen het toernooi 
voorbij kwam heb ik dan ook direct ingeschreven. Ook dit jaar weer een sterke poule met 
JO9-1 van Fortuna, JO9-1 van Assendelft en de JO8-1 van KFC. (Alle KFC teams deden 
mee in een lagere leeftijdsklasse)  
 
Het weer was prachtig en rond 9 uur stonden we met z’n allen op het veld om in te spelen. Ik 
had me voorgenomen voor dit toernooi de opstelling eens om te gooien en iedereen op een 
andere dan op zijn ‘vaste plek’ te laten spelen. Goed voor de ontwikkeling en ook wel eens 
leuk voor de kinderen. Streep door de rekening was de blessure aan Livio zijn duim. Die kon 
dus niet op doel dit keer maar kon gelukkig wel spelen.  
 
 

 
De eerste wedstrijd was tegen Assendelft. De mannen van RCZ leken nog niet echt wakker 
en het spel was rommelig. Yasin deed het goed op doel maar kon niet voorkomen dat we de 
wedstrijd met maar liefst 4-1 verloren. Weinig tijd om na te denken hadden we niet want na 5 
minuten rust stond de wedstrijd tegen Fortuna op het programma. Tegen Fortuna hebben we 
al een paar keer gespeeld en telkenmale zijn we erg aan elkaar gewaagd. Ook nu was het 
weer een spannende wedstrijd waarin RCZ sterk voor de dag kwam. Op ongelukkige wijze 
kwamen we in de laatste fase op 2-1 achter maar gelukkig wisten we kort voor tijd de 
verdiende gelijkmaker te scoren. 2-2 en de tijd was op helaas.  
 
Nu hadden we een korte pauze en konden we even iets drinken met elkaar. Daarna terug 
naar het veld waar we getuige waren van Assendelft JO9-1 tegen de JO8-1 van KFC. 
Assendelft kwam er niet aan te pas en werd door een sterk KFC met 1-5 van de mat 
geveegd. Met weinig zelfvertrouwen stapten onze jongens daarom het veld op. Thijs op doel, 
onze vaste voorhoede in de verdediging en Gijs en Maurits in de voorhoede. Wat er na het 
fluitsignaal gebeurde had ik zelf eerlijk gezegd ook niet voor mogelijk gehouden. RCZ kwam 
met zo’n ongelooflijke vechtlust voor de dag dat KFC hier geen antwoord op had. Voor elke 
bal werd gevochten en dat resulteerde in een mooie 2-0 voorsprong. Helaas maakte Thijs, 
die verder prima stond te keepen een klein foutje waardoor KFC weer aansluiting kreeg, 2-1. 
De derde goal die wij maakten werd onterecht afgekeurd. De keepster van KFC liep met 
haar hoofd tegen de doelpaal, erg zielig maar geen reden om het doelpunt af te keuren lijkt 
mij. Dat gebeurde wel waardoor we met 2-1 winnend de wedstrijd afsloten. Een prachtig en 
verdiend resultaat!  
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Door naar het bubble voetbal waar de boys de grootste lol hadden met elkaar. We eindigden 
met de poffertjes die Assendelft voor iedereen liet bakken in de food truck die naast de 
kantine stond. Na de prijsuitreiking ging iedereen met een goed gevoel naar huis. Dank aan 
Assendelft voor het organiseren van een heel leuk jeugdtoernooi en dank aan Nathalie voor 
het maken van prachtige actiefoto’s!  
 
Michiel.  
RCZ JO9-1.  
 

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

 

 
& 

https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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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! 
 
 
 
De Supermegabingo op 20 april was weer een groot succes! Iedereen bedankt voor 
de gezelligheid. De volgende bingo is in november. We zullen jullie hiervoor uiteraard 
weer tijdig over informeren! De foto’s staan op de site! 
 
 

https://www.rcz.nu/979/supermegabingo-20-april-2019/?type=1&from=0
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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

