
    
 
zaterdag 2 februari 2013: S.V. Capelle – SC Everstein 3-0 (0-0)  
 
S.V. Capelle speelde zaterdag in de eerste wedstrijd na de winterstop op 
eigen veld tegen nummer 7 SC Everstein uit Everdingen. Meteen na de 
aftrap werd Capelle al gevaarlijk: Tjeerd Verhoeven schoot op de lat. 
Enkele minuten later een pass van Tjeerd Verhoeven op Onno Damen, 
die aflegde op Jurgen van Selst. De inzet van Van Selst werd echter van 
de lijn gehaald door een Everstein speler. In de 12e minuut een 
mogelijkheid voor SC Everstein, maar het schot ging over. Hierna nog 
een kopkans voor Everstein, maar deze ging naast. Na circa een half uur 
wist Alfi Damen de bal op het middenveld te veroveren en legdenhierna  
af op Jurgen van Selst. Deze kwam alleen voor het Everstein doel, maar 
keeper Van Stralen wist zijn inzet te keren. Hierna een actie van Onno 
Damen, die leidde tot nog een kans voor Jurgen van Selst, maar zijn 
schot ging naast. Enkele minuten voor rust een voorzet van Ate Zijlmans 
op Tjeerd Verhoeven, die direct uithaalde, maar helaas voor Capelle 
ging zijn schot over. Kort voor rust werd Everstein nog twee maal 
gevaarlijk, waarbij Capelle doelman Kuijsten redding moest brengen. 
S.V. Capelle ging met 0-0 de rust in, terwijl het gezien de kansen al op 
een ruime voorsprong had moeten staan. 
 
Na de rust een meer gelijkwaardige wedstrijd met in het begin weinig 
grote kansen voor beide partijen. Gaandeweg de 2e helft nam S.V. 
Capelle meer initiatief en werd het gevaarlijker. In de 69e minuut een 
actie van Tjeerd Verhoeven, maar deze schoot over. Even later was het 
wel raak voor Capelle. Onno Damen wist de bal te veroveren, waarna 
Ate Zijlmans een voorzet gaf. Deze werd nog onderschept door de 
Everstein doelman, maar via Jurgen van Selst belandde de bal bij Rik 
Leijtens, die de 1-0 kon binnenwerken. In de 79e minuut een vrije trap 
voor Everstein, maar deze werd gered door Capelle doelman Kuijsten. 
Vrijwel meteen hierna een aanval van Capelle, waarbij de bal via Tjeerd 
Verhoeven en Jurgen van Selst bij Onno Damen belandde en deze 
maakte de 2-0. Kort voor tijd een mooie aanval van Capelle via Mark 
Klinkhamer en Ate Zijlmans, die Jurgen van Selst in stelling bracht. De 
inzet van de laatste werd nog gered door de Everstein doelman, maar 
Onno Damen zorgde uit de rebound voor de 3-0 eindstand. Door deze 
overwinning klom S.V. Capelle op naar de 4e plaats in 2F.Volgende week 
is Capelle vrij i.v.m. carnaval en de zaterdag er op speelt S.V. Capelle 
wederom thuis en wel in de regio derby tegen GDC uit Eethen. 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 


