
            
 
 
zaterdag 5 april 2014: SC Everstein - S.V. Capelle 1-1 (0-0)  
 
S.V. Capelle moest zaterdag naar Everdingen voor de wedstrijd tegen 
SC Everstein. Het eerste half uur was duidelijk voor de gastheren met 
diverse kansen voor Everstein. Na circa 10 minuten werd een ingooi van 
Everstein verkeerd geraakt door een Capelle verdediger, waardoor deze 
op de lat van het eigen doel viel. Even later kreeg Everstein een grote 
kans door slordig verdedigen van Capelle. Gelukkig voor Capelle schoot 
Jamil Ouassif de bal niet hard binnen, waardoor Capelle doelman 
Kuijsten nog kon redden. Kort hierna nog een grote kans voor Everstein, 
waarbij Dokman alleen op het Capelle doel af kon. Ook deze aanval 
werd door Kuijsten onschadelijk gemaakt. Na 25 minuten weer een 
enorme kans voor Everstein via Jamil Ouassif, maar ook dit leidde niet 
tot een doelpunt. Hierna na Capelle het initiatief over en kreeg het een 
aantal mooie kansen. Cory Ndongala kopte net naast en een kopbal van 
Onno Damen werd van de lijn gehaald. Een schot van Jurgen van Selst 
werd gepakt door de Everstein doelman en een inzet van Onno Damen 
ging naast het doel. Ondanks de grote kansen voor beide partijen was 
de ruststand 0-0. 
 
Na een enerverende eerste helft volgde een mindere tweede helft, 
waarbij beide partijen weinig mogelijkheden creëerden. S.V. Capelle 
kreeg in de 52e minuut een vrije trap binnen de 16 meter, omdat de 
Everstein keeper een terugspeelbal oppakte. Via Rik Leijtens belandde 
de bal bij Jurgen van Selst, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Een 
kwartier voor tijd wist Capelle op voorsprong te komen. Na een actie van 
Onno Damen volgde een schot van Tjeerd Verhoeven. Deze raakte de 
lat. Jurgen van Selst legde de bal hierna nog een keer voor en hieruit 
kon Rik Leijtens de 0-1 binnen koppen. In de 85e minuut een overtreding 
van Capelle binnen de eigen 16 meter en dus een strafschop voor 
Everstein. Deze werd binnen geschoten door Van der Veer: 1-1. In de 
slotfase kwam Capelle nog goed weg: een kopbal van Everstein moest 
van de lijn worden gehaald en dus bleef het 1-1. Volgende week speelt 
S.V. Capelle thuis de regio derby tegen GDC uit Eethen. Beide partijen 
kunnen de punten goed gebruiken en dus belooft het een spannende 
wedstrijd te worden.  
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 2013-2014: 

Ad Groenenberg 

Autobedrijf Van de Werken 

Joh. Vos Capelle B.V. 

Kapsalon “Your Style” 

Kofa Systeemplafonds & Wanden (2x) 

Maton Groep 

Spuijbroek Transport Waspik 

Total Sports 

Van Caem Transporten 

Van Ierland Assurantiën 

Voetverzorging Margriet 

Wijnand Timmermans Sportmassage 

Zwart Transport 


