
    
 
 
Zaterdag 11 mei 2013: S.V. Capelle – Wieldrecht 1  5-1 (0-1)  
 
Wederom stond er vandaag een belangrijke competitie wedstrijd op het 
programma. De laatste kans op een periode titel voor de nacompetitie, 
met als hoofdprijs een eventuele plaats in de 1e klasse. Na de 
onverwachte nederlaag van vorige week moest het vandaag echt 
gebeuren. S.V. Capelle zou thuis in staat moeten zijn om Wieldrecht uit 
Dordrecht te verslaan. S.V. Capelle heeft de beste papieren, Wieldrecht 
wint nooit bij S.V. Capelle, S.V. Capelle heeft thuis dit seizoen de meeste 
punten behaald en thuis alleen maar verloren van Rijsoord de onbetwiste 
kampioen in deze 2e klasse. Alleen kunnen de theorie en praktijk soms 
anders zijn. Ook Wieldrecht heeft kans op de nacompetitie en staat in de 
3e periode een punt voor op de S.V. Capelle. 
S.V. Capelle begint zeer gedreven en met veel snelheid aan de wedstrijd 
en was ongeveer een half uur de bovenliggende partij. Met in de 8e 
minuut de bal van Jurgen van Selst tegen de paal. Uit het zeer goede  
combinatie voetbal volgden diverse acties voor het doel van Wieldrecht, 
ook kregen we veel corners in deze periode van de wedstrijd. Rond de 
34e minuut wordt de door gebroken Jurgen van Selst met een 100 % 
scoringskans net buiten het strafschop gebied onderuit gehaald. Dit alles 
heeft tot gevolg een terechte rode kaart voor Wieldrecht speler Vincent 
Bijl en een vrije trap van S.V. Capelle. Alleen deze werd zeer goed gered 
door de keeper van Wieldrecht. Het leek wel of de S.V. Capelle even 
verlamt was door de rode kaart van de Wieldrecht speler. S.V. Capelle 
ging minder spelen en Wieldrecht schakelde een versnelling hoger. Dit 
alles resulteerde dat er in de 43e minuut door Arnold van Pelt te zacht 
wordt terug gespeeld en Erik Kuijsten de fout niet meer kon herstellen. 
Erik pakte de zeer snelle voorhoede speler van Wieldrecht welke niet 
een directe scoringskans had. Dus een gele en geen rode kaart voor Erik 
Kuijsten. De strafschop voor Wieldrecht werd feilloos ingeschoten door 
Marco Vrolijk de spits van Wieldrecht. Dus we gingen ondanks het goede 
voetbal van het eerste half uur de rust in met een stand van 0-1. 
 
In de rust een tactische wissel van trainer Patrick Berkelmans. 
De goed spelende middenvelder Rik Leijtens er uit en aanvaller Davey 
van Balkom er in. Dus S.V. Capelle ging met 3 man in de voorhoede 
spelen en om op deze manier nog meer druk op de tegenstander te 
verkrijgen. Het was de 49e minuut een voorzet van Alfi Damen belande 
bij de keeper van Wieldrecht en deze beoordeelde de bal verkeerd met 



als gevolg dat de verdediger een eigen doelpunt maakte. 
Dit alles was voor de S.V. Capelle een geweldige opsteker en dit proefde 
naar meer. In de 58e minuut een mooi schot van Onno Damen welke 
gedeeltelijk werd gered door de keeper en de altijd klaar staande Jurgen 
van Selst schoot vanuit buitenspel positie binnen. Het doelpunt werd 
terecht wegens buitenspel afgekeurd. We moeten wachten tot de 67e 
minuut een directe vrije trap van net buiten het strafschop gebied. Deze 
werd genomen door Stefan Zopfi, met als gevolg een schitterend 
doelpunt in de kruising. Dus 2-1 voorsprong voor de S.V. Capelle. 
S.V. Capelle wilde meer, alleen ook Wieldrecht kreeg in deze fase 
enkele zeer goede kansen, alleen er waren reddingen van doelman Erik 
Kuijsten of Wieldrecht verprutste deze goede kansen.  
In de 75e minuut een actie van Davey en Ate, met als gevolg dat Jurgen 
op de paal schiet en in de rebound Jurgen hem toch nog in het doel 
schiet (3-1). We krijgen steeds meer kansen omdat er steeds meer 
ruimte voor de S.V. Capelle komt. In de 86e minuut een geeft Onno een 
voorzet welke door Jurgen op de paal wordt geschoten, in de rebound 
schiet Tjeerd de bal in het doel (4-1). 
4 minuten later, dus in de 90e minuut wederom een vrije trap van Stefan 
en welke in de rebound door Jurgen wordt ingeschoten. Dit was dus de 
5-1 voor de S.V. Capelle en ook de eindstand van de wedstrijd. 
Na afloop waren er de felicitaties aan de spelers en technische staf van 
de S.V. Capelle met het behalen van de nacompetitie. 
De wedstrijd stond onder voortreffelijke leiding van de heer Collé uit 
Leerdam. Het was een sportieve wedstrijd met enorm veel inzet van 
beide teams. 
 
Komende zaterdag 18 mei staat op het eigen Mandemakers Sportpark 
om 17.00 uur  de eerste wedstrijd tegen Bruse Boys uit Bruinisse op het 
programma. De nummer 2 uit de 2e klasse E (winnaar 1e en 2e periode) 
Daarom de vraag aan alle supporters kom zaterdag onze spelers 
aanmoedigen. Want ze zullen de 12e man zeker kunnen gebruiken. 
Vooraf aan deze wedstrijd zullen er op deze dag de districts- 
kampioenschappen district Zuid I worden gespeeld (voor meer informatie 
zie de website van de S.V. Capelle). Maandag 20 mei zal er om 14.30 
uur worden afgetrapt bij Bruse Boys. Dus al met al een druk pinkster- 
weekend voor de S.V. Capelle voetballers en organisatie. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 gema akt 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 


