
    
 
 
zaterdag 8 september 2012: S.V. Capelle - Rijsoord 1-6 (0-1)  
 
S.V. Capelle speelde zaterdag thuis tegen het sterke Rijsoord, die de 
laatste jaren actief waren in de eerste klasse en zelfs twee maal op 
hoofdklasse niveau acteerden. Capelle kreeg na 10 minuten de eerste 
kans, waarbij een schot van Ate Zijlmans werd gered door Rijsoord 
keeper Rietbroek. Hierna kwam Capelle onder zware druk van de 
Rijsoord aanval te staan, waarbij onder andere Michael van Gool op de 
lat schoot. Met het nodige geluk bleef het 0-0. In de 21e minuut weer een 
grote mogelijkheid voor Capelle, waarbij Jurgen van Selst recht op het 
Rijsoord doel af kon. Zijn schot werd echter makkelijk gepakt door de 
Rijsoord doelman. In de 23e minuut was het wel raak voor Rijsoord. S.V. 
Capelle verdedigde slordig en het was Pernell Papa, die de 0-1 kon 
binnen tikken. Hierna kreeg Capelle meer grip op de wedstrijd en leek 
Rijsoord gas terug te nemen. Dit leidde tot mogelijkheden voor Johan 
Rosenbrand en Stefan Zopfi, maar de 0-1 achterstand bleef staan tot de 
rust.  
 
Al vrij snel na rust kwam Capelle op een 0-2 achterstand: in de 52e 
minuut kon Rijsoord spits Van Gool profiteren van balverlies van de 
Capelle defensie. Hierna probeerde Capelle meer druk naar voren te 
zetten, maar dit lukte niet echt. Er werd meer ruimte weg gegeven en 
Capelle begon ook slordiger te voetballen. De gevaarlijke Rijsoord 
aanvallers konden hiervan profiteren en via Van Gool en Khalid Rahli 
werd het vrij snel 0-4. Pas een kwartier voor tijd werd Capelle weer 
gevaarlijk, maar Jurgen van Selst en Ate Zijlmans wisten het doel niet te 
vinden. Rijsoord deed dit wel en via wederom Van Gool en Barragan 
werd het zelfs 0-6. In de slotfase een onnodige rode kaart voor Rijsoord, 
waarbij de doorgebroken Jurgen van Selst werd neergehaald. De vrije 
trap werd door Rik Leijtens knap ingeschoten en derhalve een eindstand 
van 1-6. Volgende week mag S.V. Capelle in Everdingen proberen deze 
nederlaag recht te zetten tegen SC Everstein, maar dit zal tegen deze 
voormalige eersteklasser, die goed aan de competitie begonnen is, geen 
gemakkelijke opgave zijn.   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Foto's: Jan Sprangers 



 
 

Stersponsoren A-selectie S.V. Capelle: 

Kofa Systeemplafonds & Wanden 

Stam Transport 

S.V. Capelle 1 

Van Ierland Assurantiën 

 

S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door: 

Hoveniersbedrijf Dennis Snijders 

 

Wedstrijdballen schenkers S.V. Capelle seizoen 2012-2013: 

Ad Groenenberg 

Autobedrijf Van de Werken 

Joh. Vos Capelle B.V. 

Kapsalon “Your Style” 

Kofa Systeemplafonds & Wanden 

Maton Groep 

Sportshop Ed van den Hout 

Spuijbroek Transport Waspik 

Van Caem Transporten 

Van Ierland Assurantiën 

Voetverzorging Margriet 

Wijnand Timmermans Sportmassage 

Zwart Transport 


