
            
 
 
zaterdag 15 maart 2014: S.V. Capelle - S.V. Meerkerk 1-0 (0-0)  
 
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark de 
nummer 4 van 2F S.V. Meerkerk. Voor aanvang van de wedstrijd werd 
een minuut stilte genomen in verband met het overlijden van S.V. 
Capelle lid / vrijwilliger Bert Rosenbrand. Na de aftrap volgde een 
rommelige openingsfase met weinig kansen voor beide partijen. Na circa 
20 minuten een aanval van S.V. Capelle. Onno Damen legde af op 
Jurgen van Selst, maar zijn inzet werd gepakt door de Meerkerk 
doelman. Enkele minuten later een corner voor Meerkerk, waarbij de 
afvallende bal naast het S.V. Capelle doel gekopt werd. In de 27e minuut 
een kans voor S.V. Capelle: het schot van Onno Damen werd echter 
gepakt door Meerkerk keeper Van Zetten. Even later was Meerkerk weer 
gevaarlijk via een schot dat net over ging. S.V. Capelle had voor de rust 
nog mogelijkheden via Jurgen van Selst en Tjeerd Verhoeven, maar de 
stand bleef 0-0. 
 
Na de rust ging S.V. Capelle actief op zoek naar de openingstreffer. 
Jurgen van Selst had pech met een bal tegen de paal en verder werd 
een inzet van Onno Damen van de lijn gehaald. Meerkerk kon hier 
weinig tegenover zetten. Uiteindelijk lukte het Capelle om in de 75e 
minuut op voorsprong te gekomen. Vanuit een corner van Stefan Zopfi 
wist Jurgen van Selst op fraaie wijze de 1-0 binnen te schieten. S.V. 
Capelle verzuimde in de slotfase de wedstrijd definitief te beslissen, 
zodat het tot het laatste fluitsignaal nog spannend bleef, maar uiteindelijk 
kon S.V. Capelle 3 belangrijke punten bijschrijven. Komende zaterdag 
mag S.V. Capelle op bezoek bij SVW in Gorinchem, waarbij ook dan een 
overwinning zeer wenselijk is om verder afstand te nemen van de 
onderste plaatsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 


