
            
 
 
zaterdag 15 februari 2014: Altena - S.V. Capelle 3-2 (1-2)  
 
S.V. Capelle moest zaterdag naar Nieuwendijk voor de uitwedstrijd tegen 
het laag geklasseerde Altena. Na circa 7 minuten een grote kans voor 
Capelle: Sijmen Branderhorst veroverde de bal en legde deze af op 
Tjeerd Verhoeven. De laatste kon alleen op het Altena doel af, maar 
schoot helaas voor Capelle naast. Altena was kort hierna gevaarlijk met 
een kopbal. In de 10e minuut een actie van Tjeerd Verhoeven, die hij 
afrondde met een voorzet. Jurgen van Selst profiteerde hiervan en 
schoot S.V. Capelle naar de 0-1. In de 14e minuut had S.V. Capelle pech 
toen een doelpunt van Tjeerd Verhoeven afgekeurd werd wegens 
buitenspel. Enkele minuten later kwam Altena weer op gelijke hoogte via 
een schot van Remon Duijzer en dus 1-1. Hierna een fase met veel 
kansen voor S.V. Capelle. Met name Onno Damen had geen geluk, want 
deze raakte zowel lat als paal. In de 36e minuut was het echter wel raak 
voor S.V. Capelle: Onno Damen legde de bal af op Jurgen van Selst en 
deze werkte de 1-2 binnen. Hierna nog een gevaarlijk moment van 
Altena, maar S.V. Capelle keeper Kuijsten redde goed. Op slag van rust 
nog een mooie actie van Tjeerd Verhoeven, maar helaas voor Capelle 
ging zijn schot over.  
 
Na de rust in de 47e minuut een lange bal van keeper Kuijsten op Jurgen 
van Selst, waarbij de laatste voorlangs het Altena doel schoot. Even later 
een counter van Altena, waarbij het schot naast ging. S.V. Capelle was 
nog gevaarlijk met een schot van Johan Rosenbrand dat net over ging. 
Hierna een fase, waarin S.V. Capelle binnen twee minuten de 
voorsprong weg gaf: Ranil van Gastel zorgde via twee doelpunten voor 
de 3-2 voorsprong voor Altena. Het werd enkele minuten later voor S.V. 
Capelle nog zuurder toen Arnold van Pelt een rode kaart kreeg nadat 
Altena speler Van Gastel zich theatraal liet vallen. In het tumult hierna 
kreeg Rik Leijtens ook rood. Enkele minuten later moest ook Van Gastel 
van Altena met rood van het veld af. In de slotfase probeerde S.V. 
Capelle nog de gelijkmaker te forceren: een inzet van Tjeerd Verhoeven 
werd gepakt door de Altena doelman en Jurgen van Selst schoot vanuit 
een scrimmage over. De stand bleef echter 3-2 voor Altena en dit was 
zeker gezien de eerste helft een onnodige nederlaag voor S.V. Capelle. 
Komende zaterdag mag S.V. Capelle deze proberen recht te zetten in de 
thuiswedstrijd tegen Tricht.  



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 


