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Hoofdsponsoren

Zondag 10 maart
Zondag 17 maart

Hoeven - Cluzona
Cluzona – WSC

Zondag 24 maart
Zondag 31 maart

Rijen – Cluzona
Zundert - Cluzona

Balsponsor
Karien woningstoffering

Marcel van de Sloot ook volgend seizoen hoofdtrainer
Marcel van der Sloot heeft zijn contract met één jaar verlengd bij
Cluzona. De Wouwse tweede klasser draait onder Marcel een goed
seizoen. Na vier jaar als speler komt er dus ook een vervolg als trainer
bij Cluzona.
Cluzona heeft enkel lof over voor de prestaties en manier waarop
Marcel bezig is met het trainerschap van Cluzona. Vol gedrevenheid en
passie is de trainer bezig om zijn team beter te maken en klaar te
stomen voor de wedstrijden.
Het afgelopen jaar zijn er vele Wouwse talenten gedebuteerd in het
eerste elftal en zijn er met het O23 elftal al meer jongens bij de selectie
betrokken geweest. Het bestuur van Cluzona ziet dit als een positieve
ontwikkeling onder leiding van Marcel.
De intentie was er van beiden kanten vanaf het begin, en na enkele
gesprekken zijn trainer en club eruit gekomen. Cluzona denkt door het
verlengen van deze samenwerking met Marcel de continuïteit te
bewaken. En dat het ook verdere stappen kan zetten in het
selectiebeleid en de doorstroming van de jeugdspelers in het eerste
elftal van Cluzona.
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Walking Football
Onlangs is voetbalvereniging Cluzona uit Wouw begonnen met walking football.
Momenteel wordt getraind op maandagochtend, maar vanaf 15 maart a.s. gaan de trainingen naar
de vrijdagmiddag.
De training is van 13.00 uur tot 14.00 uur met een inloop vanaf 12.30 uur. Na afloop is er tijd voor
een lekker bakje koffie of thee met tijd om gezellig na te praten.
Cluzona hoopt daarmee op nog wat meer animo. Aanvankelijk was de doelgroep 60+, maar vanaf
55+ is men ook van harte welkom.
Er wordt gespeeld op het pas aangelegde kunstgrasveld. Voor meer info: walkingfootball@cluzona.nl.

Activiteitenkalender
Datum
2019
8 maart
29 maart
5 april
13 april
3 mei
24 mei
31 mei
1 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
14 juni.
n.n.
25 augustus

activiteit

Tijd

Rik en jokeravond
Sponsoravond
Rik en jokeravond
Vrijwilligersavond
Rik en jokeravond
Bedrijventoernooi 7x7
Jeugdweekend
Jeugdweekend
Ouders tegen de jeugd
Jeugdtoernooi ism M. Thijs
Fietstocht met BBQ
Koppel darttoernooi
Rik en jokeravond
Open seniorentoernooi
Wandeltocht Dauwtrappen Rondom de
Wouwse Toren

19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
Vanaf .. uur
Vanaf 10.00 uur
Tot 12.00 uur
18.30 tot 21.30 uur

13.00 uur
19.30 uur
?????
Vanaf 08.00 uur

