
    
 
 
zaterdag 9 maart 2013: S.V. Meerkerk - S.V. Capelle 2-0 (2-0)  
 
S.V. Capelle moest zaterdag naar de nummer 3 van 2F S.V. Meerkerk. 
Na 5 minuten een schot van Meerkerk, maar dit werd gered door Capelle 
doelman Erik Kuijsten. Even later een aanval van Capelle, waarbij de 
voorzet van Johan Rosenbrand net naast het Meerkerk doel werd gekopt 
door Tom Janssen. Hierna een fase met diverse kansen voor Meerkerk, 
maar Erik Kuijsten en verdediger Stefan Zopfi wisten het Capelle doel 
schoon te houden. In de 21e minuut weer een kans voor Capelle via 
Johan Rosenbrand, maar zijn inzet werd geblokt. Tien minuten voor rust 
een voorzet van Meerkerk vanaf de zijkant. Capelle keeper Kuijsten liet 
deze los. Theo van Zessen profiteerde hiervan en schoot Meerkerk van 
dichtbij naar de 1-0. Kort hierna nog een doorbraak van Meerkerk, maar 
Kuijsten wist een grotere achterstand voor Capelle te voorkomen. Hierna 
nog twee mogelijkheden voor Capelle via Rik Leijtens en Sijmen 
Branderhorst, maar zonder succes. In de 44e minuut een vrije trap van 
Meerkerk van Youri van Blanken, die over iedereen heen vloog en ook 
Capelle doelman Kuijsten verraste: 2-0 voor Meerkerk. Kort voor rust 
werd het bijna nog 2-1, maar de inzet van Tom Janssen werd van de lijn 
gehaald.  
 
 
Na de rust speelde S.V. Capelle achterin 1 op 1 om meer druk naar 
voren te zetten. Capelle wist echter nauwelijks gevaarlijk te worden. 
Meerkerk kreeg diverse mogelijkheden om de wedstrijd definitief te 
beslissen, maar Capelle doelman Kuijsten wist het doel schoon te 
houden. Pas in de slotfase was Capelle dichtbij een doelpunt via Davey 
van Balkom en Alfi Damen, maar de stand bleef 2-0. Komende zaterdag 
mag S.V. Capelle thuis proberen de nederlaag recht te zetten tegen 
Rijswijkse Boys. S.V. Capelle moet dan winnen om bovenin mee te 
kunnen blijven doen, maar ook Rijswijkse Boys heeft de punten hard 
nodig in de strijd tegen degradatie.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 


