
    
 
 
zaterdag 27 oktober 2012: S.V. Capelle - SVW 2-2 (1-0)  
 
S.V. Capelle speelde zaterdag thuis tegen SVW uit Gorinchem, die net 
als Capelle met 9 punten in de brede middenmoot van 2F stonden. Na 
circa een kwartier de eerste grote kans van de wedstrijd. Een slechte 
pass van SVW werd onderschept en Rik Leijtens kon alleen op het doel 
van SVW af. Zijn inzet werd echter gered door SVW keeper Van der 
Boor. Uit de rebound schoot Davey van Balkom de bal binnen, maar 
deze werd met de hand uit het doel geslagen door SVW speler Tabas. 
Dit betekende een rode kaart voor SVW en een penalty voor S.V. 
Capelle, die door Jurgen van Selst werd benut: 1-0. Door de numerieke 
meerderheid kreeg Capelle in het vervolg van de eerste helft de betere 
kansen. Zo ging een kopbal van Jurgen van Selst over, een 
afstandsschot van Johan Rosenbrand naast en werd een kopbal van 
Sijmen Branderhorst van de lijn gehaald. Pas aan het einde van de 
eerste helft een goede mogelijkheid voor SVW, maar het schot werd 
gepakt door Capelle doelman Kuijsten. Kort voor rust nog een kans voor 
S.V. Capelle via Rik Leijtens, die uit een corner van Ate Zijlmans de bal 
binnenschoot. De SVW doelman voorkwam echter een treffer.  
 
Kort na de rust een kans voor Capelle via Davey van Balkom, maar zijn 
inzet ging net naast. In de 62e minuut volgde wel een doelpunt voor 
Capelle. Een snelle counter belandde via Tjeerd Verhoeven en Jurgen 
van Selst bij Davey van Balkom, die hieruit de 2-0 binnen werkte. Johan 
Rosenbrand raakte even later nog het zijnet. In de 72e minuut de 
aansluitingstreffer van SVW. Een overtreding van Capelle binnen de 16 
meter werd bestraft met een penalty en Bjorn Trapman schoot deze 
binnen: 2-1. Hierna begon S.V. Capelle onrustiger te voetballen en kreeg 
SVW de gelegenheid om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. In de 84e 
minuut een grote kans voor SVW, maar Erik Kuijsten redde. Enkele 
minuten later was het wel raak toen Capelle slordig verdedigde en SVW 
speler Jetses vrij de 2-2 kon binnen koppen. In de slotfase nog een grote 
kans voor S.V. Capelle via Thom Koot, maar zijn harde schot werd toch 
nog gepakt door de SVW doelman. Derhalve een 2-2 eindstand en 
gezien de wedstrijd onnodig puntenverlies voor S.V. Capelle. Komende 
zaterdag mag S.V. Capelle op bezoek bij Hardinxveld. Deze ploeg 
verloor dit seizoen nog niet en speelde van de 8 wedstrijden maar liefst 6 
maal gelijk.  
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 


