
WWW.FOTOBOEKNU.NL

Waarom bestel je bij FotoboekNU?
 
Snel!
Wij staan bekend om onze snelle levering; als je voor 9.00 uur 
een fotoboek bestelt kun je het dezelfde dag nog ophalen bij 
onze productielocatie. Of we sturen het voor je op en je ont-
vangt je fotoboek volgende dag bij jou thuis!
 
Goedkoop!
Onze prijzen zijn zeer scherp. Dit komt omdat we alles zelf pro-
duceren. Vind u het nog niet scherp genoeg? Hou dan onze 
website in de gaten, wellicht kun je binnenkort weer gebruikma-
ken van een leuke actie van FotoboekNU!
 
Wat kunt u allemaal met fotoboeknu.nl
• uw facebookfoto’s rechtstreeks importeren in onze software
• uw foto’s in positie brengen zoals u dat graag wenst
• uw foto’s uitsnijden, helderheid en contrast aanpassen
• ook kunt u van uw kleurenfoto zwart/wit of sepia toon maken
• uw fotoboek delen op facebook
• En nog veel meer! 

Download onze software en probeer het zelf!

FOTOBOEKNU is een service van drukkerij van de garde | jémé in Eindhoven. Uw persoon-
lijke aandenken is bij ons in zeer vakkundige handen. Drukken is immers ons vak. Bestel 
eenvoudig online en haal uw bestelling al de volgende dag op bij onze shop in Eindhoven. 
U kunt gratis parkeren voor de deur. Ga naar www.FOTOBOEKNU.nl en laat u verrassen door de 
vele mogelijkheden. Of bel voor meer informatie 040 251 25 76.  

Jeugd Toernooien 
2017
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Beste sportvrienden, 
 
Na twee eerdere succesvolle edities in 2015 en 2016 gaan we 
voor de derde maal de uitdaging aan om er weer een aantal 
mooie weken van te maken. Zaken die beter kunnen hebben we 
verbeterd en wat goed was blijft, het kan dus niet anders dan 
weer een succes worden. 
 
Er zullen in drie weken tijd ongeveer 70 teams in actie komen op het 
Mandemakers Sportpark van s.v. Capelle. 
 
We hopen op mooi “toernooi-weer”, maar vooral op lekker voetbal 
en sportiviteit. Naast het voetbal worden er nog diverse andere 
activiteiten georganiseerd, ook is er voor elk team dat deelneemt 
een beker beschikbaar, mede mogelijk gemaakt door diverse 
sponsoren elders in dit boekje vermeld. 
 
Na elke wedstrijd worden er ook strafschoppen genomen voor de 
penaltybokaal.  
 
De deelnemende spelers, de scheidsrechters, begeleiders/sters en 
de supporters van de teams wensen we een fijne dag op het 
Mandemakers Sportpark. 
 
Over het programma/ speelschema , de regels etc. leest u elders in 
dit boekje of wordt u voor aanvang van de wedstrijden 
geïnformeerd. 
 
We zien uit naar de komst van allen, die bij deze toernooien 
betrokken zijn en heten u nu al van harte welkom bij s.v. Capelle. 
 
Tot mei, met voor nu een vriendelijke groet uit Sprang Capelle ! 
 
De Toernooicommissie, 
 

Voorwoord  
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De Grote Elst 58    e: info@asboadvies.nl 
5246 JR Rosmalen    t: 073-643 04 34  
Postbus 316     f: 073-642 99 35 
5240 AH Rosmalen 
 
 
 
 

 
www.asboadvies.nl 
 
 
www.facebook.com/asboadvies 
 
 
twitter.com/asboadvies 
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Zaterdag 13 mei aanvang 09.30 uur 
ASBO bv  
JO11-1, JO11-2  pupillen toernooi 
 
Zaterdag 20 mei aanvang 09.00 uur 
Van Gestel Montage / Autobedrijf ’t Centrum Eethen  
JO9-1, JO9-2 pupillen toernooi 
 
Zaterdag 20 mei aanvang 13.30 uur 
Van Caem Transporten / MM Montage 
JO13-1 pupillen toernooi 
 
Zaterdag 20 mei aanvang 13.30 uur 
Labax Openhaarden en Woonaccessoires  
MO13 pupillen toernooi 
 
Zaterdag 3 juni aanvang 10.00 uur    
A&M Wegenbouw  
JO7-1, JO7-2  pupillen toernooi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toernooi  Data  
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WDS’19  Breda    Blauw / Wit 
Den Dungen Den Dungen  Groen / Wit 
RKDVC  Drunen   Blauw / Wit 
Oranje Wit  Dordrecht   Oranje / Wit 
Dussense Boys Dussen   Rood / Wit 
GDC   Eethen   Geel / Blauw 
FC Engelen  ‘s Hertogenbosch  Paars / Wit 
VOAB   Goirle    Oranje / Blauw 
GJS   Gorinchem   Rood / Wit 
SVW   Gorinchem   Rood / Wit 
VV ONI  ’s Gravenmoer  Oranje / Blauw 
SV Brandevoort Helmond   Groen / Wit 
VV Helvoirt  Helvoirt   Blauw / Wit 
VV Berkdijk  Kaatsheuvel  Rood / Zwart 
VV Desk  Kaatsheuvel  Geel / Blauw 
Nevelo  Oisterwijk   Rood / Wit 
Taxandria  Oisterwijk   Blauw / Geel / Wit 
VV TSC  Oosterhout   Blauw / Wit 
Beek Vooruit Prinsenbeek   Oranje / Zwart 
VV Raamsdonk Raamsdonk   Blauw / Wit 
Riel   Riel    Rood / Geel 
OJC Rosmalen Rosmalen   Rood / Zwart 
St-Michielsgestel Sint Michielsgestel  Geel / Zwart 
NEO’25  Sprang Capelle  Rood / Wit / Blauw 
SV Capelle  Sprang Capelle  Blauw / Blauw 
SSC’55  Sprang Capelle  Geel / Zwart 
Tsv Longa  Tilburg   Wit / Zwart 
Vv Baardwijk Waalwijk   Geel / Zwart 
WSC   Waalwijk   Oranje / Zwart 
VV Waspik  Waspik   Blauw / Wit 
 
 
 
 
 
 

Deelnemende Veren ig ingen  
zate 
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Dit jaar nemen we de programma’s niet op in het toernooiboekje, 
de reden hiervoor zijn de jaarlijkse afzeggingen op het laatste 
moment. De schema’s worden gemaild en op de dag zelf 
uitgereikt bij het aanmelden van het team.  Op de 
beeldschermen in de kantine worden de uitslagen en de 
tussenstanden vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 
Bij sv Capelle wordt er niet alleen bij de jeugd veel georganiseerd 
naast het voetbal , maar ook bij de Senioren. Zo Organiseerde de 
vriendenclub dit seizoen: 
 
Hollandse Avond 
New Years party 
Kerstborrel 
Bierbuikenbokaal 
Feestavond Vriendenclub 
 
Iris en Romy organiseerde de Carnaval Playbackshow 
Johan en Stefan organiseerden de Nieuwjaarsquiz/toernooi 
 
De Dames en Heren van de activiteiten commissie van de jeugd 
hebben ook reeds diverse leuke activiteiten georganiseerd dit 
seizoen: 
 
Bing 18+ en Jeugd Bingo 
Speelfestijn Bowlen en Gamen bij Merlijn Oosterhout 
Dropping 
Darttoernooi Junioren en Senioren 
Sinterklaasviering 
Speelfestijn bij ‘t Ganzenest kaatsheuvel 
 

Programma & U i t s lagen  
 

Meer  dan voetba l  b i j  sv  Capel le  
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1. In alle poules wordt een halve competitie gespeeld volgens de 
spelregels van de KNVB. De eindstand in de poule wordt bepaald 
door het behaalde aantal punten. Is het aantal behaalde punten 
gelijk dan wordt er naar het onderlinge resultaat gekeken. Indien 
er dan nog ploegen gelijk eindigen is het doelsaldo bepalend 
voor de einduitslag en als laatste het aantal doelpunten 
voor. Is dit ook gelijk dan telt het aantal gescoorde penalty’s. 
 
2. Duur van de wedstrijden: JO7 pupillen 12 min  
     JO9 pupillen 15 min  
     JO11 pupillen 15 min 
     JO13 pupillen 15 min 
     MO10 pupillen 15 min 
 
3. Het eerstgenoemde team trapt af.  
 
4. Alle wedstrijden beginnen en eindigen tegelijkertijd d.m.v. een 
signaal ( fluitsignaal ) van de toernooileiding. 
 
5. Er wordt tijdens de wedstrijd niet van speelhelft gewisseld. 
 
6. De teams en de leiders dienen minimaal 2 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn. Let op: de 
wedstrijden worden mogelijk niet altijd op het zelfde veld 
gespeeld, zie schema. 
 
7. Doorlopend wisselen (met een maximum van 5 spelers per 
wedstrijd) is toegestaan.  
 
8. Indien verenigingen met eenzelfde kleur shirt spelen, speelt de 
eerstgenoemde ploeg met hesjes. Sv Capelle stelt de hesjes 
beschikbaar. Deze zullen door de scheidsrechter worden 
uitgereikt. Natuurlijk mag er ook gebruik gemaakt worden van 
eigen reserveshirts, probeer dit zelf ook mee in de gaten te 
houden op pagina 3 staan de clubkleuren van de tegenstanders. 
 
 

Toernooi rege ls  
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9. Indien een speler uit het veld wordt gestuurd, mag deze de 
volgende wedstrijd gewoon weer meespelen. Indien dezelfde 
speler een volgende keer uit het veld wordt gestuurd, wordt deze 
speler van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. 
 
10. Voor elke leeftijdscategorie is er een penalty Bokaal, Na elke 
wedstrijd worden er drie penalty’s genomen op elkaar. 
 
11. Met uitzondering van de JO7 zij nemen penalty’s op een 
speciaal opblaasbaar doel met gaten. 
 
12. De JO9 en JO11 pupillen hebben naast het voetbal ook nog 
een ander spel, dit is vrijblijvend maar er is wel een prijs te winnen. 
 
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de 
Toernooicommissie. 
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Adres 

Heistraat 36 

5161 GG Sprang-Capelle 

Telefoon 

T:   0416 53 20 08 

M:  06 51 46 04 63 
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Vorig jaar hebben we veel complimenten en bedankjes gekregen 
voor de goede organisatie maar vooral voor de sportiviteit en 
gezelligheid. Net als vorig jaar hebben we geprobeerd om naast 
het voetbal ook nog wat activiteiten te organiseren. Zonder 
sponsoren is het bijna onmogelijk om iets dergelijks te organiseren, 
daarom bedanken wij de volgende toernooi sponsors:  
Asbo BV, Autobedrijf ’t Centrum, MM Montage, van Caem 
Transporten BV , van Gestel Montage , A&M Wegenbouw en LaBax 
Openhaarden en Woonaccessoires.  
 
Dankzij Vero Sweet Presents hebben we voor de allerkleinste een 
leuke attentie. Langstraat Sport heeft weer mooie bekers voor ons 
gemaakt. HV Verhuur heeft een aantal attracties geleverd 
waaronder een spring kussen. D-Drinks zorgt voor een drankje bij 
de JO en MO13. Van leijsen VOF zorgt voor verse aardbeien bij  
alle toernooien. Ook zijn er lekkere appels van Fruit Conneqt uit de 
Lier. Voetbalmateriaal.com die 40 liter belijningsverf en een 
voetbal  en hesjes beschikbaar heeft gesteld.  
 
We bedanken de terreinknechten voor het gereed maken van de 
velden. 
 
Tot slot bedanken we de scheidsrechters en alle vrijwilligers die 
zich in de meimaand belangeloos hebben ingezet voor onze 
mooie club. 
 
Allemaal bedankt! 
 

= 

Bedankje  
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Bij alle toernooien worden er verse aardbeien uitgedeeld aan de 
kids een lekker en verantwoord tussendoortje. Op de weg naar 
huis kunt u misschien even stoppen aan de Wendelnesseweg west 
45a te sprang Capelle om daar voor maar twee euro een bakje 
uit de automaat te trekken. 
 
Namens de kinderen en de jeugdafdeling van sv Capelle hartelijk 
dank voor de aardbeien. 
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S.V. Capelle is twee jaar geleden gestart met peutervoetbal. Veel 
peuters willen graag met een bal spelen. Er zijn veel sportieve 
activiteiten voor de peuters, waarbij kennismaking met de sport 
centraal staat. Op dit moment komen de kinderen eerder in 
contact met andere sporten dan voetbal. Aan de voetbalsport 
kan namelijk pas deelgenomen worden vanaf vijf jaar. Daar is nu 
verandering in gekomen: bij S.V. Capelle kunnen peuters vanaf 2 
jaar deelnemen aan peutervoetbal. 

Peutervoetbal heeft als doel om kinderen eerder in contact te 
laten komen met de sport en om de sociale en motorische 
ontwikkeling van peuters te verbeteren. Met peutervoetbal leren 
wij de peuters geen voetbal, maar we laten ze toegroeien naar 
sporten met andere kinderen. De meeste kinderen tussen de 2 en 
4 jaar moeten nog leren samen te spelen met andere kinderen. 
De overgang naar het voetballen in teamverband is dan groot. 
Via het peutervoetbal maken wij het gat minder groot en kunnen 
de kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen.  

Sporten met kinderen van deze leeftijdsgroep eist veel aandacht. 
Spelenderwijs gaan wij (lichte) voetbalhandelingen aan leren en 
de conditie verbeteren met spelmateriaal, die bij deze 
leeftijdsgroep past. Wij houden uiteraard wel rekening met de 
groei en kwetsbaarheid van deze leeftijdsgroep.  

Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte welkom. Wanneer 
er een training peutervoetbal plaatsvindt moet er altijd een 
begeleider van het kind bij aanwezig zijn. Dit om het kind op te 
vangen mocht er iets zijn. Overigens kan een ouder ook eventueel 
mee begeleiden.  

Peutervoetbal vindt plaats op de woensdagavond van 18.00 t/m 
18.45 uur bij S.V. Capelle. In de zomer / lente zullen de trainingen 
op het veld plaats vinden en in de wintermaanden zal er een 
aantal keren in de sporthal getraind worden. De trainingen duren 
45 minuten, welke goed aansluit bij deze leeftijdsgroep.  

Peutervoetba l  
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Op zaterdag 20 mei en 3 juni hebben wij o.a. een springkussen, 
een opblaasbaar doel  voor de JO7 en JO9  pup. 
 

Op vertoon van dit boekje krijg je 10% korting   
Op het verhuur assortiment ! 
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Het materiaal waarmee gespeeld wordt, is volledig afgestemd op 
de leeftijdsgroep: zo wordt er gewerkt met lichte ballen.  

Alle peuters willen we uitnodigen om op woensdag om 18.00 uur 
een keer vrijblijvend mee te doen! Voor informatie, vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact opnemen met Peter Kant via 
svcapelle-jeugd@outlook.com of 06-20110412. Ook als u mee wilt 
begeleiden of mee wilt helpen kunt u contact opnemen met 
Peter Kant.  
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Tijdens het JO13 en MO13 toernooi is er voor elke speler een lekker 
flesje sportdrank van D-Drinks BV. Door de Leider af te halen in de 
kantine. 
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Met ingang van het seizoen 2013-2014 is de ‘Vriendenclub S.V. 
Capelle’ weer nieuw leven ingeblazen! Het initiatief van weleer…, 
ooit opgezet door Dick Rijken en een aantal andere vrijwilligers, is 

enkele jaren in de vergetelheid geraakt. De laatste initiatieven 
van de vriendenclub van weleer zijn echter nog steeds zichtbaar, 
hoorbaar en zeker bij velen nog in gedachten. Denk hierbij aan 
reclameborden langs ons hoofdveld, reservetenues van diverse 

elftallen, de geluidsinstallatie in onze oude en ook huidige kantine 
en de herinneringen aan de gezellige feestavondjes bij ‘het 

Moaske’ in de Moer.

 
Nu we als vereniging S.V. Capelle zijn verhuisd naar ons nieuwe 
clubgebouw zullen we er ook met z’n allen voor moeten zorgen 
dat we deze accommodatie optimaal blijven benutten en S.V. 
Capelle de uitstraling blijven geven die het verdiend! Hiervoor zijn 
acties, initiatieven en financiële ondersteuning nodig vanuit de 
leden en supporters van onze vereniging. De jeugdafdeling heeft 
het goede voorbeeld gegeven en door een activiteitencommissie 
op te zetten om evenementen t.b.v. jeugdafdeling te 
organiseren. De seniorenafdeling mag daarom niet achter blijven. 

Vanuit deze gedachte is de ‘Vriendenclub S.V. Capelle‘ mede in 
het leven geroepen. Deze activiteiten zullen we binnen onze 
vereniging moeten promoten, helpen bij het organiseren en daar  

Vr iendenclub  
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waar nodig (gedeeltelijk) financieel ondersteunen. Om dit en nog 
meer mogelijk te maken vragen we € 25 lidmaatschap per 
seizoen of € 12,50 voor een junior lidmaatschap (t/m 18 jaar) om 
lid te zijn van deze geweldige club. Daarnaast zullen we diverse 
activiteiten plannen om nog wat extra daadkracht en armslag te 
genereren. Loterijen, acties en feestavonden zijn voorbeelden 
hiervan. Het lidmaatschap geeft iedereen met z’n partner gratis 
of met korting entree tot deze evenementen en daarnaast een 
aantrekkelijke korting op onze jaarlijks geplande feestavond! 

Gezien het succes van dit initiatief is ervoor gekozen om de 
vriendenclub verder voort te zetten in de vorm van een stichting: 
Stichting Vriendenclub S.V. Capelle. 

Naast de reeds bestaande activiteiten zoals de Playbackshow, 
Dart Toernooi, diverse feestavonden en het Bier Buiken Toernooi 
kun je hierbij misschien denken aan het nachttoernooi van weleer. 
Alle ideeën en initiatieven zijn van harte welkom en we hopen 
daarnaast dat alle leden ook mee willen denken en helpen bij de 
organisatie van deze evenementen. Alle hulp is welkom! 

Iedereen die S.V. Capelle een warm hart toedraagt willen we 
vragen om lid te worden. We houden jullie op de hoogte van alle 
activiteiten en ontwikkelingen via sociaal media, de website en 
flyers in de kantine. Wil je lid worden, ken je iemand die lid wil 
worden, wil je meer informatie of heb je een leuk idee dan kun je 
terecht bij Marco van der Mast, Jos Faro, Arjan Pruijssers of Mark 
Mandemakers. 

Onthoud ‘ Je bent een echte Capelse als je lid van de 
vriendenclub bent!’ 

Vriendenclub S.V. Capelle 
vriendenclub@svcapelle.nl 

Namens het bestuur van De Vriendenclub: 
– Jos Faro (voorzitter) 
– Marco van der Mast (penningmeester) 
– Arjan Pruijssers (secretaris/promotie) 
– Mark Mandemakers (technische zaken) 
– Corné van der Galiën (inkoop) 

En niet te vergeten… volg ons op Facebook om op de hoogte te 
blijven van de laatste nieuwtjes, geplande activiteiten en 
natuurlijk terugblikken op onze activiteiten! 
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Adres 

Nederveenweg 7b 

5161 PA Sprang-Capelle 

 

Telefoon 

T:   0416 23 50 15 

M:  06 10 17 18 71 
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Adres 

Nieuwevaart 22 

5161 AR Sprang-Capelle 

Telefoon 

T:   0416 23 50 15 

M:  06 53 20 24 92 
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