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PROGRAMMA komende week Thuis en UIT 

 

UITSLAGEN afgelopen week  

 

Trainingen gaan door tm 14 juni!! 
 

!!Laatste kans!!: 
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. 

www.clubvanhetjaar.nl.  

Stem nu op RCZ!! 
LET OP: na het stemmen krijg je een email met een bevestigingslink. Vergeet niet op die link te 

klikken, anders telt je stem niet!  

 

http://www.clubvanhetjaar.nl/
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Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

RCZ ZESKAMP 2019 

Vrijdag 14 juni 2019 

Voor alle spelers, trainers en leiders van de  

JO14, JO15, MO15, JO16en JO18. 

Om het seizoen positief, sportief en vooral gezellig af te sluiten organiseert RCZ voor jullie en jullie trainers en leiders een 

zeskamp. Na dit leuke en sportieve evenement kunnen jullie van je vakantie gaan genieten. 

Geef je snel op want dit is een evenement wat je niet mag missen. We hopen dat jullie allemaal met je leiders en trainers 

aanwezig zullen zijn zodat we er samen en gezellige avond van kunnen maken. 

Wat gaan we doen? 

Het evenement zal bestaan uit een zeskamp met de volgende spellen: 

Bubble voetbal 

Bubbel Voetbal (of Bubble Voetbal) is vergelijkbaar met echt 

voetballen; twee teams die proberen de bal in elkaar’s doel 

te werken. Er is echter 1 klein verschil wat het spel compleet 

anders maakt! Doordat alle spelers in een  Bubble zitten kan 

je elkaar omver lopen, tegen de keeper van de andere partij 

op springen of de spits van de tegenstander sandwichen!  

 

Hollandse spelletjes 

- Touwtrekken 
- Zaklopen 
- Ski lopen 
- Trektapijt 

 

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

Archery Tag is het beste te omschrijven als een kruising 

tussen trefbal en paintball, maar dan met pijl en boog! 

Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale foam-tops 

kan het spel gespeeld worden zonder pijn en/of blauwe 

plekken. Om het gezicht te beschermen werken we met 

hoge kwaliteit paintball maskers. 

 

Voordat we gaan starten met de spellen beginnen moeten de magen uiteraard gevuld worden. We gaan dus eerst wat eten 

waarbij tijdens het eten wordt uitgelegd hoe de groepen zijn ingedeeld en wie bij welk spel begint. 

 

Hoe laat beginnen we? 

18.00 uur ontvangst 

18.15 uur Aanvang eten en tijdens het eten toelichting op de zeskamp 

19.00 uur start zeskamp. 

Om 21.00 uur sluiten we af. 

Wat heb je allemaal nodig, wat neem je allemaal mee?  

Je hoeft niet veel mee te nemen. Kom in sportkleding met gymschoenen/sneakers/ Voetbalschoenen  

Eten en drinken 

We verzorgen het avondeten en drinken tussendoor. Je hoeft dus zelf niets mee te nemen. 

TIP: BIJ WARM WEER NEEM ZELF EEN BIDON MEE !!  

Kosten 

Deelname is helemaal gratis. 

Vragen/informatie? 

Heb je nog vragen neem dan contact op met Gea van de Stadt op telefoonnummer 0620220177  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijven kan  tot  uiterlijk  11 juni ! 

Let op!!!!!!!!! 

Geef je op via de site met de volgende gegevens van je : 

Naam, Team en bijzonderheden 

                                                                                                     

En dan zien je verschijnen op 14 juni bij RCZ!! 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8hKK0yabbAhULx1kKHb4SBQgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.groupon.com/articles/how-to-survive-archery-tag&psig=AOvVaw0e_f7vqjC8c0jRN_D-OHtT&ust=1527533847967824
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Het waren weer 2 hele mooie dagen bij R.C.Z. 

Donderdag 30 mei 2019. 

Veel kinderen hebben met Hemelvaartsdag kunnen genieten van spel en voetbalplezier en van het mooie weer. 
We begonnen eerst met 100% fun voor de dwergen en de mini's. 

De dag begon voor de organisatie rond 8.30 uur en zo hadden we de tijd om alles op te zetten. Vanaf 10.15 uur 
kwamen de eerste deelnemers zich melden, nadat iedereen zich gemeld had werden de groepjes ingedeeld en 
kon men van start gaan. 

Om 10.30 uur ging dit van start met de volgende spelletjes: kazenspel, klompenspel, de grote ballen, 
voetbalboarding, gaten schieten en de kruiptunnel. Nadat ieder groepje 3 onderdelen gedaan had was er een 
pauze voor een zakje chips en iets te drinken. Daarna ging iedereen de laatste 3 onderdelen doen. Om 12.15 uur 
was het tijd om poffertjes te gaan eten dat smaakte goed na al de inspanning van deze ochtend. Voordat 
iedereen weer naar huis ging kreeg iedere deelnemer een medailles en een ijsje. Het was een leuke gezellig 
ochtend !! 

 

Nu was het aan de beurt voor de JO7 t/m MO13 , om 13.00 uur konden die zich melden. Om 14.00 uur gaf 
Jeroen de jeugdvoorzitter nog uitleg over hoe deze dagen ingevuld gaan worden en het reglement waar iedereen 
zich aan moest houden en natuurlijk was de boodschap vooral ......plezier hebben! Want dat was de boodschap 
van deze 2 dagen...... plezier hebben met elkaar en met het voetballen bij R.C.Z. Nadat de groepjes ingedeeld 
waren gingen we van start met de volgende voetbal en spelactiviteiten: Voetvolley, voetbalboarding, gaten 
schieten, levend tafelvoetbal, wake a mole, voetbalschool en voetgolf. Tussendoor stond er limonade en water 
klaar met iets lekkers. 

Om 18.00 uur zat iedereen klaar om patat te eten met iets erbij dat was nog een hele uitdaging om voor 121 

kinderen met begeleiding dit klaar te fiksten. Nathalie en Fiona top gedaan!!!!! Daarna ging er een speurtocht 

/vossenjacht van start , dit werd dit jaar georganiseerd door Kiona en Martine die dit hartstikke leuk in elkaar 

hebben gezet. Vooral bij aankomst bij R.C.Z. daar moesten de leiders/trainers planken, dit was erg hilarisch. Er 

kon nog even bij het kampvuur zitten met een stok om een broodje te bakken. Daarna werden de racers 

opgehaald die niet gingen slapen op het complex  gaan deze voetballers met hun ouders mee naar huis om zo 

weer de volgende dag weer fris en fruitig 8.00 uur aanwezig te kunnen zijn. 

 En gingen de andere racers naar de kantine om mee te doen aan de grote voetbalquiz van R.C.Z.  ondertussen 
werd er een hapje en een drankje uitgedeeld. Na de quiz had iedereen tijd om iets voor zich zelf te doen....... 
voetballen of zo voordat iedereen gaat ..... tja slapen!!!! 

Vrijdag 31 mei 2019,  

De volgende ochtend was het in de kantine en op het veld al druk bezet met racers. In de kantine werden de 
eerste voorbereidingen getroffen voor het ontbijt, croissantjes werden gebakken in de oven de tafels gedekt en 
drinken werd er klaargezet en Dorkas kwam er al aan met de broodjes die door de Lidil gesponsord werden( 
bedankt Arnoud voor het regelen). Het liet iedereen goed smaken. Nu was het tijd voor wat onderlinge 
voetbalwedstrijdjes. Om 10.30 uur moest iedereen zich verzamelen op het A-veld , Eerst was er nog een 
prijsuitreiking van de vossenjacht en daarna gaf Jeroen nog een speech en nadat iedereen een medaille 
ontvangen had ging iedereen veilig naar huis toe!! gingen wij nog even opruimen, zodat alles weer netjes is. 

Wij willen iedereen bedankten die geholpen hebben om deze dagen voor onze jeugd goed te laten verlopen! een 
diepe buiging voor jullie allemaal.  

 

Namens de jeugdevenementen van R.C.Z. 

Nathalie, Simone, Lida, Carolina, Dorkas en Gea. 

Foto's van deze dagen staan op de site. 
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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

