
23 mei toernooi dag 3 bij S.V. Capelle 

  

Zaterdag 23 mei de laatste dag van een reeks jeugdtoernooien, maar 

ook de drukste. De auto’s stonden aan twee zijden geparkeerd in de 

Juffrouwsteeg. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, ze genoten allemaal 

van hun kinderen en kleinkinderen die actief waren bij het F pupillen 

toernooi. Terwijl de prijsuitreiking nog in volle gang was stonden er al 

weer 11 D pupillen teams te trappelen om met hun toernooi te starten. 

Helaas kregen we drie afmeldingen bij dit toernooi van ZIGO, GDC en 

Neo’25. Dussense Boys en vv ONI bedankt dat jullie ons D-toernooi 

hebben gered.  Op de Facebook pagina van S.V. Capelle staat nog een 

fotoverslag gemaakt door onze clubfotograaf Jan Sprangers.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857349161024640.1073741

856.140992062660357&type=1  

Alle Vrijwilligers bedankt voor jullie hulp! 

De hoofdsponsors van deze toernooien bedanken wij uiteraard voor hun 

bijdrage en ook willen we DJ Dennis vd Stelt bedanken voor zijn 

bijdrage. 

Vero Sweet Presents bedanken wij voor de leuke snoepzakken in de 

vorm van een voetbal.  

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857349161024640.1073741856.140992062660357&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857349161024640.1073741856.140992062660357&type=1


Jos Faro Dak en Wandmontage F1 Pupillen toernooi 

 

De F1 boekte een prima prestatie door evenveel punten te halen als 

WSC F3, die kampioen zijn geworden in de derde en daarna ook in de 

tweede klasse. RKDVC had een team ingeschreven dat iets tekort 

kwam, maar al met al hebben ze wel plezier gehad en dat is toch altijd 

het belangrijkste. 

 

De penaltybokaal F1 werd gewonnen door S.V. Capelle F1 met 12 pnt.  

 

F1 toernooi 

1ste  WSC F3 

2de   S.V. Capelle F1 

3de   Veerse Boys F2 

4de   Blauw Wit F1 

5de   RKDVC F6 

 



Bergmans Catering F2 Pupillen toernooi 

  

De F2 behaalde dit seizoen helaas maar één overwinning in de 

competitie. Dit toernooi was alleen Vlijmense Boys sterker: een prima 

prestatie van de F2. Ook in de poule was het niveau gelijkwaardig aan 

elkaar. 

De penaltybokaal F2 werd gewonnen door Vlijmense Boys F2 met 15 

pnt.  

 

F2 toernooi 

1ste  Vlijmense Boys F2 

2de   S.V. Capelle F2 

3de   Olympia’60 F3 

4de   vv Berkdijk F1 

5de   vv Baarwijk F3 

 

 



Van Gestel Montage F3 Pupillen toernooi 

  

Aan het begin van het seizoen was er nog twijfel om een F3 op te starten 

met alleen maar spelers uit 2008. Aan het einde van het seizoen hebben 

deze spelers echter iedereen verbaasd met hun prestaties: een tweede 

plaats in de competitie en het eigen toernooi winnend afsluiten in een 

spannende strijd met WDS. 

 

De penaltybokaal F3 werd gewonnen door WDS’19 F3 met 13 pnt.  

 

F3 toernooi 

1ste  S.V. Capelle F3 

2de   WDS’19 F3 

3de   GDC F3 

4de   vv ONI F2 

5de   RKDVC F8 

 



 

Vlijmense Boys F3 won het Dartspelletje met 167 punten. 

  

    

Verhagen Kaatsheuvel D pup toernooi 

 

Door de afzegging van NEO’25 op vrijdag speelden de D2 pupillen 

helaas allemaal één wedstrijd minder. Gelukkig klaarde het weer ‘s 

middags op en werden er 25 leuke en sportieve wedstrijden afgewerkt. 

Jos, Roy, Henk, Gerben en Peter bedankt voor het fluiten. Wij bedanken 

nogmaals vv Dussense Boys en vv ONI voor het opvullen van de lege 

plaatsen. Ook willen we Zwaluw VFC D4 bedanken dat ze toch gekomen 

zijn, ondanks dat ze maar met z’n negenen waren.   

 



De penaltybokaal D1 werd gewonnen door S.V. Capelle D1 met 22 pnt.  

De penaltybokaal C2 werd gewonnen door Olympia’60 D3 met 14 pnt.  

 

D1 toernooi    D2 toernooi 

1ste  vv ONI D1    1ste  Dussense Boys D1 

2de   Beek Vooruit D5   2de   RWB D3 

3de   S.V. Capelle D1   3de   S.V. Capelle D2 

4de   T.S.V. Gudok D6   4de   Olympia’60 D3 

5de   vv Molenschot D1   5de   RKDVC D5 

6de   Zwaluw VFC D4   6de   Neo’25 D2 ( afwezig ) 

 

Loterij activiteiten commissie Jeugdafdeling S.V. Capelle 

Wij willen de volgende bedrijven bedanken voor hun bijdrage: Plus van 

Tilborgh, Bergmans Catering, VOS Capelle, Eet Cafe Hierist, 

Bakkerij Verschuren, Bakkerij Apart, Wijnhandel van Iersel, Fleurica, 

Autobedrijf van de Vleuten, Cafetaria ‘t Carmelietje 

De zevende prijs, een bon van Bakkerij Apart gevallen op lotnummer 

274, is nog niet afgehaald.  

 

 


