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Hier uw logo? 

Wordt (hoofd)sponsor van 

de jeugdafdeling! 
Neem contact op met jeugdcoördinator Peter Kant via: 

06-20110412 / jeugdcoordinator@svcapelle.nl 

 

Teamfoto’s jeugdelftallen  

Onlangs zijn van de meeste teams de foto’s 

gemaakt voor op de website. Van alle teams 

waar foto’s van zijn gemaakt staan op de 

website. (www.svcapelle.nl) Van de teams waar 

nog geen foto van is gemaakt proberen wij zo 

snel mogelijk een foto moment voor uit te 

zoeken. Wij danken Jan Sprangers voor het 

maken van de foto’s  

 
Twee spelers SV Capelle uitgenodigd voor 
activiteiten Willem II en KNVB  
 
Onlangs zijn er twee spelers van SV Capelle 
geselecteerd door Willem II en de KNVB. Sem 
Brouwer (9 jaar) uitkomend in de D1-pupillen 
van SV Capelle is uitgenodigd door Willem II om 
aan de talentenschool deel te nemen. En 
Charon van Pelt (11 jaar) ook uitkomend in de 
D1 is uitgenodigd om deel te nemen aan 
activiteiten van de KNVB meisjes onder de 
12/13 Midden-Brabant. Wij als SV Capelle zijn 
natuurlijk trots dat deze beide spelers bij ons in 
de jeugdafdeling actief zijn. Wij wensen hen dan 
ook beide veel succes en plezier met de 
trainingen en activiteiten welke zullen volgen. 
 

 

Vrijwilliger worden bij SV Capelle? 

Bij SV Capelle zijn we nog steeds opzoek naar 

een aantal vrijwilligers om de jeugdafdeling te 

versterken. Vind jij het bijvoorbeeld leuk om 

een wedstrijdje te fluiten? Of om een team te 

trainen? Neem dan contact op met iemand van 

de jeugdcommissie. Ook roepen wij spelers van 

de C en B junioren op om zich aan te bieden. 

Want ook hierbij heeft de jeugd de toekomst!  

 

 

 

Vragenlijst jeugdspelers SV Capelle 

Wij bij SV Capelle vinden de mening van de 

spelers de belangrijkste mening welke er is, 

en welke dus ook telt! Net als vorig seizoen 

willen wij jullie dus ook vragen om weer een 

vragenlijst in te vullen. Op dit moment zijn wij 

al druk bezig met de voorbereidingen voor 

het seizoen 2015-2016. Maar ook willen we 

het huidige seizoen tot een mooi eind 

brengen. Hierbij willen wij graag de mening 

van de spelers gebruiken.  

  

Wij willen de spelers dan ook vragen om 

allemaal de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te 

vullen. Zodat wij een goed beeld krijgen van 

wat de jeugdspelers van SV Capelle vinden. 

Wij verzoeken de ouders bij de onderbouw en 

middenbouw om de spelers te helpen met 

het invullen van de lijst. En met het duidelijk 

maken van de vragenstelling. (Let op: De 

vragenlijst hoeft niet ingevuld worden door 

de peuters en mini's!) 

  

Via de volgende link kunnen jullie de 

vragenlijst openen: 

www.thesistools.com/svcapelle 
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Sint Nicolaas loterij weer van start 

De loten t.b.v. de Sint Nicolaas verloting zijn 

weer uitgegeven. Het betreft in totaal 5000 

loten. Bij deze loterij zijn diverse geldprijzen te 

winnen. De trekking vindt plaats op vrijdag 28 

november. 

Richting de leden het verzoek om de loten 

z.s.m. te verkopen en de lege boekjes + 

opbrengst in te leveren bij het barpersoneel, 

dan wel Arie Kant. Met de opbrengst van deze 

loterij wordt het jaarlijkse Sint Nicolaas feest bij 

SV Capelle mogelijk gemaakt. Daarom belangrijk 

dat iedereen hieraan meewerkt, zodat er dit 

jaar weer een mooi feest is voor de jongste 

jeugd van SV Capelle. Er is ook een prijs 

gekoppeld aan de lotenverkoop: het jeugdlid 

dat dit jaar de meeste loten verkoopt, maakt 

kans op een tablet. 

Wist u dat? 

- Verschillende teams weer nieuwe 

kleding hebben gehad van sponsoren. 

- Er een aantal teams in een andere 

competitie zijn ingedeeld. 

- Alle C-junioren, B-junioren en Dames de 

gedragscode hebben ontvangen. (Deze 

is ook te vinden op onze website) 

- De mini’s op zaterdag 27/9 hun eerste 

wedstrijd hebben gespeeld.  

- De Peuters weer in de gymzaal van OBS 

de Krullevaar zijn gaan trainen. 

- De activiteitencommissie twee nieuwe 

leden erbij heeft. 

- Aanstaande woensdag een bingo 

plaatsvind voor de Peuters, Mini’s, F en 

E pupillen.  

- Er wekelijks nieuwe leden bijkomen. En 

dat wij stiekem denken en hopen op 

een F4 na de winterstop.  

 

 

 

 

 

 

 

SV Capelle is en blijft in beweging! 

Iedereen weet het, ziet het en hoort het. SV 

Capelle is een vereniging welke veder wilt 

richting een mooie toekomst. En wanneer wij 

zo positief door blijven gaan met zijn alle dan is 

er voor SV Capelle ook een mooie toekomst! 

Op dit moment weten ook al andere 

verenigingen en organisaties onze vereniging 

te vinden. Zoals jullie al hebben kunnen lezen is 

Sem Brouwer uitgenodigd voor de 

talentenschool van de Willem II 

Voetbalacademie. En is Charon van Pelt 

uitgenodigd voor trainingen van de KNVB 

Meisjes onder de 12/13. Dit is iets waar de 

spelers zelf heel trots op kunnen zijn, maar 

waar wij als vereniging ook zeker heel trots op 

kunnen en moeten zijn.  

Soms moet je als je veder wilt ook ‘Nee’ willen 

en kunnen zeggen. Zoals jullie misschien wel 

gelezen hebben gaan veel verenigingen in de 

gemeente Waalwijk een samenwerking aan 

met bureau Halt. Wij hebben er voor gekozen 

om deze samenwerking niet aan te gaan. In 

onze ogen zou deze samenwerking geen succes 

kunnen worden en zou dit alleen maar iets zijn 

waarmee we in de publiciteit komen. Zoals ook 

in het jeugdplan omschreven ‘wij gaan alleen 

samenwerkingen aan welke nut hebben voor 

onze jeugdafdeling’.  

Tot slot hoop ik dat we allemaal weer positief 

veder gaan. Want positief denken is gezonder 

dan worteltjes eten… 

Met vriendelijke groet, 

Peter Kant, Jeugdcoördinator SV Capelle 


