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Zondag 1 maart
Donderdag 5 maart
Zondag 8 maart
Zondag 15 maart
Zondag 22 maart
Zondag 29 maart

Beek Vooruit - Cluzona
Cluzona – SC Gastel Bekerwedstrijd
Cluzona - Rijen
Uno Animo - Cluzona
VOAB – Cluzona
Cluzona – SC Kruisland

Vanaf het seizoen 2020/2021 gaat het voetbalaanbod van de JO8 t/m
JO12 pupillen er iets anders uitzien.
In plaats van een voorjaars- en najaarsreeks spelen de pupillen
voortaan in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden.
Voor meer informatie zie onderstaande link:
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/21604/infographicpupillenvoetbal-2020-2021
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Spelregelbewijs
Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB
tijdens het seizoen 2014/’15 het spelregelbewijs ingevoerd. Door het spelregelbewijs te halen zijn
meer voetballers beter op de hoogte van de regels, begrijpen en accepteren zij waarom bepaalde
beslissingen worden genomen en kunnen zij de regels ook beter toepassen tijdens het spel.
Dit seizoen zijn de leden geboren in het jaar 2003 aan de beurt om het spelregelbewijs te halen.
Een speler heeft tot en met 1 september 2020 de tijd om het te halen. Als leden uit het genoemde
geboortejaar het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2020/‘21 niet voetballen.
Aan de slag
De spelers en speelsters geboren in het jaar 2003 kunnen nu aan de slag. Je logt in met je KNVB
account via de website van Voetbalmasterz. Heb je nog geen KNVB account? Via Voetbalmasterz kun
je je registreren om een account aan te maken. https://www.voetbalmasterz.nl/inloggen/
Walking Football
Begin 2019 is Cluzona gestart met walking football.
Er wordt getraind op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur. De trainingen worden verzorgd door
Voetbalschool Wouw.
Na afloop is er tijd voor een lekker bakje koffie of thee met tijd om gezellig na te praten. Aanvankelijk
was de doelgroep 60+, maar vanaf 55+ is men ook van harte welkom. Cluzona hoopt daarmee op
nog wat meer animo.
Voor meer info: walkingfootball@cluzona.nl.
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Activiteitenkalender

Datum

activiteit

Tijd

Organisatie in
handen van

2020
6 maart Rik en jokeravond

19.30 uur

kantine

20.00 uur

Sponsorcommissie

3 april Rik en jokeravond

19.30 uur

kantine

8 mei Rik en jokeravond

19.30 uur

kantine

22 mei Jeugdweekend

Vanaf 10.00 uur

jeugdcommissie

23 mei Jeugdweekend

Tot 12.00 uur

jeugdcommissie

19.30 uur

kantine

27 maart Sponsoravond

5 juni Rik en jokeravond
6 juni Jeugdtoernooi
12 juni Ouders tegen de jeugd
?? Koppel darttoernooi

jeugdcommissie
18.30 tot 21.30 uur

jeugdcommissie

13.00 uur

kantine

?? Open seniorentoernooi

seniorencommissie

11 juli Jeugddag + wedstrijd Clu 1

seniorencommissie

