
    
 
 
zaterdag 15 september 2012: SC Everstein - S.V. Capelle 3-1 (1-1)  
 
S.V. Capelle moest zaterdag naar Everdingen voor de wedstrijd tegen 
nummer twee Everstein. Al vroeg in de wedstrijd een mooie aanval van 
Capelle. Na een combinatie tussen Alfi Damen en Davey van Balkom 
belandde de bal bij Rik Leijtens, maar zijn inzet werd gered door 
Everstein keeper Van Veen. Kort hierna een gevaarlijke actie van 
Everstein, maar de inzet van Ooft werd gepakt door Capelle keeper 
Kuijsten. In de 11e minuut wederom een aanval van Everstein, maar ook 
hier stond Kuijsten een doelpunt in de weg. Halverwege de eerste helft 
wist S.V. Capelle echter wel op voorsprong te komen. Ate Zijlmans 
rondde een mooie actie af met een schot rechts in de kruising: 0-1. 
Capelle kon niet lang van deze voorsprong genieten, want even later 
schoot Bergshoeff Everstein weer op gelijke hoogte: 1-1. Kort voor rust 
nog twee mogelijkheden voor S.V. Capelle, maar Alfi Damen en Davey 
van Balkom wisten het doel niet te vinden. In de blessuretijd een counter 
van Everstein, maar dit schot ging van dichtbij over. 
 
Na deze gelijk opgaande eerste helft werd Everstein in de tweede helft 
sterker. Dit resulteerde al in de 50e minuut in een 2-1 voorsprong via 
André van der Veer. Hierna nog twee goede kansen voor Everstein, 
maar gelukkig voor Capelle zonder succes. In de 63e minuut weer een 
mogelijkheid voor Capelle. Een corner van Rik Leijtens werd ingekopt 
door Christian van Hilst, maar zijn inzet werd gered door de Everstein 
doelman. Meteen hierna was het voor Everstein wel raak: via een aanval 
over rechts belandde de bal bij Van der Veer, die zijn tweede doelpunt 
van de middag binnen schoot: 3-1. In de 73 minuut dacht Capelle op 3-2 
te komen via Jurgen van Selst, maar dit doelpunt werd afgekeurd 
vanwege buitenspel. In de slotfase ook nog een goede mogelijkheid voor 
Ate Zijlmans, maar deze wist het doel niet te vinden. De stand 
veranderde niet meer en dus werd het een 3-1 nederlaag voor S.V. 
Capelle. Komende zaterdag mag Capelle thuis proberen wel de 3 punten 
binnen te halen tegen het nog puntloze DFC uit Dordrecht.     
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto's: Peter Kant 



 
 

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 


