
    
 
 
zaterdag 13 april 2013: Ameide - S.V. Capelle 1-4 (0-2)  
 
S.V. Capelle speelde zaterdag op het kunstgras van Ameide tegen de 
nummer 10 van 2F. S.V. Capelle begon goed aan de wedstrijd en kreeg 
gelijk in de 3e minuut een goede mogelijkheid. Een voorzet van Onno 
Damen werd ingekopt door Davey van Balkom, maar zijn inzet ging net 
naast. Hierna was Capelle nog enkele keren gevaarlijk, maar zonder 
succes. In de fase hierna zette Ameide meer aan en moest Capelle 
doelman Kuijsten enkele keren in actie komen. S.V. Capelle herpakte 
zich en in de 24e minuut leidde dit tot een voorsprong. Arnold van Pelt 
onderschepte de bal op het middenveld en via Rik Leijtens belandde 
deze bij Onno Damen. De laatste gaf deze mee aan Tjeerd Verhoeven, 
die de bal aflegde op Davey van Balkom, die vrij de 0-1 kon binnen 
tikken. Enkele minuten later een actie van Tjeerd Verhoeven en 
wederom was het Davey van Balkom, die van dichtbij kon scoren: 0-2. 
Deze voorsprong van Capelle kwam tot de rust niet meer in gevaar.  
 
Na de rust een kopkans voor Johan Rosenbrand, maar deze inzet ging 
over. Even later kon Ameide profiteren van slordig verdedigen aan 
Capelle zijde. Ameidenaar Wilco Rietveld profiteerde hiervan en schoot 
de 1-2 binnen. Ameide ging er meer in geloven en had enkele 
gevaarlijke aanvallen. Het was dichtbij de gelijkmaker toen een vrije trap 
in de 77e minuut op de lat viel. Vrijwel meteen hierna was het echter 
Capelle dat de wedstrijd besliste. Via een actie van Onno Damen vanaf 
de rechterzijde belandde de bal bij Davey van Balkom, die van dichtbij 
zijn derde doelpunt van de middag kon maken en dus 1-3. Kort hierna 
een corner van Ate Zijlmans, die fraai werd ingekopt door Arnold van 
Pelt: 1-4. In de slotfase was er nog een mogelijkheid voor Thom Koot, 
maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Door deze 1-4 overwinning en 
puntenverlies van een aantal concurrenten deed S.V. Capelle goede 
zaken in de strijd om de 3e periode. Komende zaterdag ontvangt 
nummer 3 S.V. Capelle op het eigen Mandemakers Sportpark de 
nummer 2 van 2F Leerdam Sport’55. Deze wedstrijd begint vroeger dan 
normaal en wel om 13.30 uur i.v.m. de officiële opening nieuwbouw, die 
na deze wedstrijd om 17.30 uur zal plaatsvinden.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 


