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           Racer seizoen 2018-2019 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook opwww.rcz.nu 
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UITSLAGEN afgelopen week  
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Programma aankomende week THUIS

 

Programma aankomende week UIT 
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Programma aankomende week UIT 
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Op 2 november is er weer een  

bingoavond voor de jeugd. 
Deze avond staat weer garant voor veel lol en 
mooie prijzen! 
 

Voor wie:  
JO10, JO11, MO11, JO12, JO13 en MO13 

Datum: vrijdag 2 november 
Tijd: 19.00 - 20.30u 

 

 

Geef je zsm op door HIER te klikken (of ga naar de website van RCZ!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfgeld: €5. (tbv prijzengeld voor de winnaar!) 

Toernooi vorm: poulefase met daarna knock-out winaars- en 

verliezersronde.Bij veel deelnemers meteen knockout-ronde. 

 

https://www.rcz.nu/937/bingo-voor-jo10-t-m-j-m013/
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Zaterdag 3 november: 

08.00-13.00: Marieke & Arnaud (12.00 uur) 

08.15-10.30: Ouder JO10-2 + Ouder JO13-1 + Ouder JO13-2 

10.30-13.00: Ouder JO8-2 + Ouder JO8-3 + Ouder MO11-1 

13.00-Einde: Mary, Sabrina, Sanne & René  

13.30-16.00: Ouder JO12-1 en ouder JO14-1 

18.00-20.30: Speler RCZ 35+2 

Zondag 4 november: 

 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 

 

Zaterdag 10 november: 

08.00-13.00:Mary & Sanne 

08.15-10.30: Ouder JO9-1 + Ouder JO9-3 + Ouder JO11-4 

10.30-13.00: Ouder JO8-1 + Ouder JO10-2 + Ouder JO12-2 

12.00-14.30: Ouder JO11-2 + ouder JO13-1 

13.00-Einde: Gré + vaste medewerker 

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

16.00-18.30: Speler RCZ Zaterdag 2 

 

Zondag 11 november: 

 

GEEN THUISWEDSTRIJDEN 
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47e RCZ SYLVESTERLOOP: ZONDAG 30 DECEMBER 2018 

Sylvesterloop 

Zondag 30 december a.s. staat voor 47e keer de Sylvesterloop op het programma. Deze trimloop over 18, 7,6 en 4,4 kilometer 

wordt door veel trimmers gezien als een goede generale voor de halve marathon van Egmond die enkele weken later plaats 

vindt. Wij hopen dat we weer vele RCZ-ers en hun vrienden aan de start mogen zien! 

Voor onze jongste leden: nieuwe kortere afstanden 

Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk lopers, jong en oud, meedoen deze dag. Daarom hebben we voor de allerkleinsten 

tot en met JO10 nu ook de mogelijkheid om de kortere afstanden van 600 meter of 1500 meter te lopen. Voor hen zal een 

speciaal parcours op ons complex worden uitgezet. Na afloop ontvang je een medaille, een portie patat en limonade. 

Aanmelding gebeurt vooraf via de teamleiders. Let op: de kinderloop is alleen voor jeugdleden! 

Ook nieuw: de Sylvesterwandeltocht 

Dit jaar bestaat er ook de mogelijkheid om 7,6 km te wandelen. De opbrengsten van deze wandeltocht doneren wij aan 

Dierenasiel Zaanstreek. Inschrijving is voorafgaand in de kantine en de kosten bedragen €5,- (zonder 

medaille €3,-).  

Inschrijving  

De inschrijving voor de Loop en de Wandeltocht is op de dag zelf vanaf 09.00 uur in de kantine van RCZ. De inschrijfgelden 

zijn inclusief herinnering, de bekende medaille. Zonder herinnering betaalt men € 2,00 minder. Ook RCZ jeugdleden betalen 

€ 2,- minder voor deelname. Gezien de te verwachte drukte is het raadzaam om op tijd te komen inschrijven.  

Overzicht starttijden en kosten Sylvesterloop 2018: 

 Starttijd Kosten (incl. medaille) Inschrijven 

18 km Loop 10.30u € 9,- 

In kantine 

30 december  

vanaf 9.00u 

7,6 km Loop 10.40u € 7,- 

4,4 km Loop 10.50u € 5,- 

7,6 km Wandelen 11.00u € 5,- 

600 m Kidsloop 11.00u € 1,- 

Bij teamleider vooraf 

1500 m Kidsloop 11.00u € 1,- 

Korte routebeschrijving 

18 km: rondje Wijdewormer en Jagersplas 

7,6 km: rondje Jagersplas 

4,4 km: Oude Kalf (vice versa) 

Vrijwilligers 

Zoals ieder jaar hebben we weer een hele grote groep vrijwilligers die de trimmers van start tot finish begeleiden! Mocht je 

ook willen helpen, neem dan contact op met André Punt (06-20136764) 
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 
 

 
 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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De Club van Honderd heeft 2 superloten gekocht! 

 

1 superlot vertegenwoordigt 50 loten met extra kans op het 

Grote Clubfeest . 

Wij bedanken de Club van Honderd hiervoor!!!  

De afgelopen week zijn er weer incasso's ingevoerd en tot 

nu toe hebben  

29 jeugd Racers en de Club van Honderd 687 loten 

verkocht voor R.C.Z.  

Het doel is om meer dan 2700 loten te verkopen, we hopen 

dat te halen. 

Dus.........als je klaar bent met de verkoop van de loten , lever dan het 

lotenboekje/lijst  in bij R.C.Z. 

In de kantine staat de bekende Grote Clubactie doos, waarin de volle 

boekjes/lijsten ingeleverd kunnen worden.  

Al die loten moeten handmatig ingevoerd worden en dat is een enorme klus. 

Dus...... lever snel je boekje/lijst in zodat ik aan de slag kan gaan. 

Namens de jeugdactiviteiten commissie R.C.Z. Gea van de Stadt 
 

 
 

RCZ 35+ 1 – Ankaraspor 35+ -1 
 
Hedenmiddag ontvingen wij Ankaraspor uit Amsterdam op ons complex ,de wedstrijd stond onder leiding van 
scheidsrechter de Heer M.Goebert en zijn vaste assistent de Heer J.Laan. Om kwart over vier werd er afgetrapt en toen 
merkte ik pas dat ik mijn inspreek apparaat was vergeten dus daarom een beknopt verslagje. De ruststand was 0-0 en na 
rust was RCZ toch wel oppermachtig de 1-0 was van Michael(O)die een dwarrelschot afleverde en dat betekende 1-0 en die 
werkte bevrijdend alhoewel de 2-0 lang op zich liet wachten, maar uiteindelijk was het EL.C die dat doelpunt voor zijn 
rekening nam. Antonio nam de 3-0 voor zijn rekening en het slotakkoord was voor Hakan die de 4-0 binnen tikte ik bedank 
jullie en Ankaraspor voor een zeer leuke en sportieve wedstrijd. 
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  
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RCZ 35+2 - De dijk 
 
In de ochtend bleef het regenen, maar toen de voetbal sterren van de 35-2 het veld op kwamen brak het zonnetje door 
Dit kon niet misgaan...... 
Na amper 2 min scoorde David Maas de 1-0 al binnen. 
RCZ speelden goed over een paar afstandsschoten helaas regen goals  
Remco met een mooie assist op Gilson, die hem mooi in t net schoot. 2-0 
 
Justin mooie bal op Gilson en Gilson tikte hem door op Micha, helaas stond de keeper op de juiste plek.  
Remco speelde een mooie bal op Micha, die draaide om z’n man heen gaf hem aan Gilson en het stond 3-0. Corner voor 
ons Maas neemt hem en de bal draait er gewoon in 4-0. Micha gaat even solo en hup 5-0.Gilson onderschept de bal mooi 

en schiet. De keeper had hem, jammer. Peter maakt een sliding en valt gelijk geblesseerd uit👣. Remco versnelt terwijl de 
tegenstander zeurt dat t buitenspel is, scheids fluit niet dus Remco  ligt de bal op Micha en die tikt hem erin 6-0 
Gilson besluit even solo te gaan, en dat werd beloond met de 7-0 
De eerste helft zit erop 
Hoop dat ze niet arrogant gaan worden, en de 2 e helft ook gewoon blijven voetballen 
Want dat weet je maar nooit...... 
Wat ik dus al zei 
De 2e helft was nog maar 10 min bezig en het stond 7-3 
De koppies gingen bijna hangen maar een doelpunt van Pedro gaf weer wat vertrouwen  
Voor de rest gebeurde er niet heel veel. Op het eind scoorde Micha de 9-3 en was de wedstrijd afgelopen 
 

RCZ Zo--AlcmariaVictrix Zo 
 
Eindelijk,Eindelijk,eindelijk,3x maar Liefst. 
Dat hebben jullie verdiend ,3x hoera voor onze eerste overwinning wat hebben jullie geknokt om dit te bewerkstelligen het 
gehele team van trainer tot leider en verzorgen + reserves niemand uitgezonderd ,ook scheidsrechter De Heer N.landzaat 
die voortreffelijk floot. Door een misverstand achterin kwamen op een 1-0 achterstand ,en dat werd ook de ruststand.na 
rust een zeer agressief en aanvallend RCZ  ,maar geen doelpunten en ook A liet zich niet onbetuigd  en viel ook aan over de 
flanken ,maar onze achterhoede hield stand mt als sluitpost invaller keeper Leroy. Maar toch kwamen we na een kwartier 
in de tweede helft op gelijke hoogte na een voorzet van Oda maakte Ravelino gelijk 1-1 . RCZ werd sterker en sterker vooral 
gesterkt na de gelijkmaker en proefde dus meer .Een kwartier voor tijd kwam de beloning een knappe voor zet van Tom op 
het hoofd van Ravelino en dat betekende 2-1 ,wat een weelde RCZ voor het eerst dit seizoen op voorsprong .Nu was het 
voor de toeschouwers zenuwen en aftellen ,met een paar hachelijke momenten nog voor ons doel .maar geen doelpunten 
en was onze eerste drie punter een feit. Jongens nogmaals bedankt.  
 
Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 
 

RCZ 4 -Ilpendam 4 
 
Zondag ochtend half negen gaat zachtjes de wekker, het is tijd om op te staan voor de wedstrijd tegen 
de koploper Ilpendam 4, vier gespeeld , twaalf punten, RCZ, vier gespeeld, zeven punten. Om bij te 
blijven in de top vijf moet er dus vandaag gewonnen worden. Dat is geen gemakkelijke opgaaf, maar 
toch gaan we ervoor om te proberen de punten op het Jagersveld te houden. Zoals u weet als 
regelmatige lezer en volger van de Gladiatoren van RCZ 4 om op het Jagersveld te komen is daar voor 
nodig om de rit door het altijd pittoreske Zaandam te maken. Uw verslaggever koos deze ochtend niet 
voor het stalen ros (ook wel bekend onder de noemer fiets) maar voor het  gemotoriseerde vervoer 
bekend als auto. Deze Seat Ateca, een SUV uit de Seat stal, bracht mij veilig en warm naar het 
Jagersveld. Aldaar aangekomen werd er een mooi leeg parkeervak gevonden drie meter vanaf de nieuwe 
drijfbrug. De Gladiatoren van RCZ 4 waren reeds druk bezig met  de broodnodige Warming up, 
bestaande uit In groepjes met elkaar stil staan en af en toe een bal aan het rollen  te brengen. Dan de 

wedstrijd, het spel golfde van af minuut 1 heen en weer, waar Ilpendam het vooral zocht in de counter 
was het RCZ die voetballend probeerde de aanval te kiezen. Dit leverde over en weer wel kansen op 
waarvan de twee grootste voor Ilpendam waren. Gelukkig voor de Racers was Jordy attent aanwezig om 
de ingeschoten ballen gewoon klemvast te pakken. Ilpendam kwam goed weg met een kans van de 
Racers, het was Danny die alleen op de keeper afging, deze vond het nodig om Danny met twee benen 
vooruit onderuit te schoffelen. Waar iedereen aan een rode kaart dacht ( zelfs de spelers van Ilpendam 
vonden dat terecht) kwam de verder goed leidende scheidsrechter Karel Koning niet verder dan een gele 
kaart. Uiteindelijk werd de rust bereikt met de welbekende brillenstand 0-0 . 
De tweede helft kwamen de Racers beter uit de kleedkamer dan de Ilpendammers. Wist u dat Ilpendam 
slechts 1.365 inwoners,  1 kerk, 1 kroeg en 1 voetbalclub heeft. Typisch Hollands dorp. De Racers 
hadden duidelijk de boventoon in deze tweede helft. Maar zoals u weet is er een oude Zaanse voetbalwet 

die aangeeft dat als jezelf de kansen die je krijgt niet omzet in goals de tegenstander dat wel doet. Een 
fout in de achterhoede van de Racers werd keihard afgestraft. Het was de enige kans van Ilpendam in de 
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tweede helft maar hij was wel meteen raak. Op het denkbeeldige elektronische scoreboard kwam dan 
ook de stand 0-1 te staan. Hoewel de Racers bleven aandringen en het beste van het spel had lukte het 
maar niet om de gelijkmaker er in te krijgen. Mede omdat de spelers van Ilpendam er flink de beuk 
ingooiden waarmee diverse kansrijke aanvallen in de kiem gesmoord werden. Uiteindelijk floot de 
scheids af en kon er op het wedstrijd formulier de eindstand 0-1 worden ingevuld. Weliswaar tegen de 
verhoudingen in maar ja het voetbal spel is tenslotte erg simpel. Maak 1 doelpunt meer dan je 
tegenstander en je wint. Tijdelijk moeten de Racers even een pas op de plaats maken maar de 
competitie is nog met 17 wedstrijden te gaan nog lang niet beslist.  

Wist u dat Zaandam 76.801 inwoners heeft waarvan 49.5% mannen. Dat de plaats Zaandam is ontstaan 
uit een samenvoeging van Oostzaandam en Westzaandam en dat per Keizerlijk decreet van Keizer 
Napoleon Bonaparte de stad Zaandam per 1 januari 1812 een feit was.  
Wist u dat Zaandammers de bijnaam hebben van GALGENZAGERS. Wist u dat Zaandam de volgende 
bekende Nederlanders heeft voortgebracht, slechts een kleine lezing: Anton Mauve, Ronald Koeman, Ali 
B, Ada Kok, Freek de Jonge en Henny Huisman. Uiteraard heeft u de gelegenheid om de bekende 
voetballers van RCZ 4 ok zelf te aanschouwen, om handtekeningen te vragen en met ze een selfie te 
maken.  De eerste gelegenheid op het Jagersveld is op zondag 18 november voor en na de wedstrijd 
tegen Kwadijk 3. Tot dan.  
 
De Knoet.  
 
 

Shop online via SponsorKliks en steun RCZ! 

 

 

 

Een nieuwe, makkelijke manier om  

RCZ te sponsoren  

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar 

https://www.sponsorkliks.com/ 

Kies RCZ als doel en ga daarna naar de online webshop van je keuze. Er zijn meer dan 750 

online winkels aangesloten, waaronder 

   

Elke aankoop, dus ook je pizza, bij een van deze bedrijven levert RCZ een 

commissie op, terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niets extra. 

Klik hier voor een overzicht van ALLE deelnemende winkels 

https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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