
    
 
 
zaterdag 16 maart 2013: S.V. Capelle – Rijswijkse Boys 4-3 (3-2)  
 
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark 
Rijswijkse Boys. Kort na de aftrap een grote kans voor Ate Zijlmans, 
maar deze werd door Rijswijk tot corner verwerkt. Even later een uittrap 
van Capelle keeper Erik Kuijsten op Onno Damen, die een voorzet gaf 
op Jurgen van Selst. Zijn inzet was echter te zacht om Rijswijk keeper 
Van den Oever te verrassen. Tegen de verhouding in kwam Rijswijk 
hierna wel op voorsprong: in de 7e minuut ramde Ricky Vroon een vrije 
trap in de kruising van het Capelle doel: 0-1. Lang kon Rijswijk niet van 
deze voorsprong genieten, want in de 9e minuut werd het al weer 1-1. 
Een goede pass van Sijmen Branderhorst belandde via Ate Zijlmans bij 
Rik Leijtens en zijn voorzet belandde via de binnenkant paal in het doel. 
Na circa een kwartier kwam Capelle op voorsprong: Jurgen van Selst 
profiteerde van balverlies en kon alleen op het Rijswijkse doel af: 2-1. 
Enkele minuten later werd de stand door de bezoekers echter weer gelijk 
getrokken: een mooie aanval werd afgerond door Uslu en dit betekende 
de 2-2. Even later een kans voor Jurgen van Selst, maar deze keer geen 
doelpunt voor Capelle. Rijswijkse Boys kreeg nog een grote kans, maar 
deze werd slecht uitgespeeld. In de 34e minuut was het wel raak voor 
S.V. Capelle. Onno Damen gaf voor op Davey van Balkom, die hieruit de 
3-2 binnen schoot. Hierna nog een kopkans voor Capelle via Jurgen van 
Selst, maar deze werd gered. 
 
In de 51e minuut een vrije trap van Stefan Zopfi, die ingekopt werd door 
Jurgen Selst, maar zijn inzet ging naast. Even later een grote kans voor 
Rijswijk, maar Erik Kuijsten wist het Capelle doel schoon te houden. In 
de 68e minuut een overtreding van Sijmen Branderhorst binnen de 16 
meter. Uslu verzilverde de penalty namens Rijswijk en dit betekende de 
3-3. Kort hierna mocht Capelle ook een penalty nemen wegens hands: 
Jurgen van Selst tekende de 4-3 aan. In de slotfase kwam Capelle nog 
enkele keren goed weg en had Rijswijk geen geluk. In de laatste minuut 
dacht Jurgen van Selst nogmaals te scoren, maar zijn doelpunt werd 
afgekeurd wegens buitenspel en dus een 4-3 eindstand. Zeker gezien de 
2e helft had Rijswijk een punt verdiend, maar S.V. Capelle zelf was 
vanzelfsprekend tevreden met de 3 punten en deed door puntenverlies 
van de concurrentie goede zaken in 2F, waarin het momenteel 4e staat. 
Komende zaterdag mag S.V. Capelle in Gorinchem op bezoek bij SVW.  
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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 


