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Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2003-2004
zaterdag 8 mei 2004: SV Capelle - Arnemuiden 1-1 (nacompetitie)
zaterdag 1 mei 2004: Arnemuiden - SV Capelle 2-0 (nacompetitie)

SV Capelle heeft de eerste ronde van de nacompetitie niet overleefd. Op eigen veld speelden de SprangCapellenaren met 1-1 gelijk tegen Arnemuiden. Dit was niet genoeg, omdat vorige week in de uitwedstrijd met
2-0 werd verloren. Arnemuiden speelt in volgende ronde tegen Kapelle en Terneuzense Boys.
Trainer Ad van Dongen kon er enerzijds wel vrede mee hebben. De gelouterde coach van SV Capelle weet
immers maar al te goed dat verliezen ook bij sport hoort en dat elke nacompetitie een hoog loterij-gehalte
heeft. Aan de andere kant voelde Van Dongen toch de pijn van de onrechtvaardigheid. Zijn ploeg had immers
in beide wedstrijden het beste van het spel laten zien maar stond toch met lege handen.
SV Capelle was ook afgelopen weekeinde de betere ploeg. Dit werd vooral duidelijk in de eerste helft, toen de
Sprang-Capellenaren hun Zeeuwse gasten volledig van de mat speelden. Met vloeiende combinaties, in een
hoog tempo uitgevoerd, werd Arnemuiden alle kanten opgestuurd. SV Capelle speelde voetbal waarmee de
ploeg in de zo begeerde eerste klasse beslist geen slecht figuur zou slaan. Goed spel dus, maar niet verder
dan de zestien meter, waarna plotseling alle daadkracht uit de ploeg leek te zijn verdwenen. Als zich dan al
eens een kans voordeed, of tenminste iets wat daar op leek, dan ontbrak het eindschot. De voorzetten en
doelpogingen in de eerste helft waren bijna allemaal te hoog. Elke bal die eindelijk eens in de richting van het
doel ging resulteerde in een makkelijke vangbal voor de Zeeuwse doelman. Het krachteloze aanvalsspel
frusteerde Ad van Dongen.
In de tweede helft leek het er even op dat het beter zou gaan. Meteen na rust was er een goede kans voor
Alfi Damen. Maar met enig kunst- en vlieg- en grabbelwerk van de Zeeuwse doelman ging ook die kans
verloren. Waarna Arnemuiden het heft in handen nam en met beduidend meer aanvallende ideeen ten strijde
trok, maar vooralsnog zonder succes. Dat succes kwam aan de andere kant nu opeens wel. SV Capelle
counterde via een vloeiende aanval naar 1-0. Eijmert van Pelt was de man die het klusje klaarde. Dat
smaakte naar meer. Arnemuiden wankelde, maar zette toch nog eens aan.
De gelijkmaker viel met hulp van arbiter Uitterhoeven. Hij wuifde een grove overtreding van de Zeeuwen weg,
waarna Arnemuiden toch nog aan de gelijkmaker te kon komen. Bij die stand was het over en uit voor SV
Capelle, dat volgend seizoen een nieuwe poging de felbegeerde promotie mag wagen. Voor promotie naar de
tweede klasse had SV Capelle drie nacompetities nodig.
De tweede ronde in de huidige nacompetitie wordt een Zeeuws onderonsje tussen Arnemuiden, Kapelle en
Terneuzense Boys.
SV Capelle: Van Schijndel, A.Rijken, Snijders, Van der Schans, Treffers, Meijer, A.van Pelt, O.Damen, Van
Selst, A.Damen, E.Van Pelt.
zaterdag 24 april 2004: Papendrecht - SV Capelle 0-4 (0-1)

SV Capelle lijkt, getuige de 0-4 zege bij Papendrecht, klaar voor de nacompetitie. Capelle hield in
Papendrecht nogal wat spelers aan de kant. Alex van der Schans, Alfi Damen, Arjan Rijkers en Jurgen van
Selst waren om uiteenlopende redenen niet van de partij. Desondanks had Capelle geen kind aan het al
gedegradeerde Papendrecht. Captain Antwan van Pelt kopte na een half uur raak. Zijn eerste van dit seizoen.
Na rust wees Bert Rijken Capelle met twee treffers de weg. Paul van de Donk bepaalde de eindstand op 4-0.
zaterdag 17 april 2004: SV Capelle - SSC'55 1-2 (0-0)

Slechts tien minuten, meteen na rust, gaf Capelle de indruk dat het er een serieuze wedstrijd van wilde
maken. Toen zette Jurgen van Selst met een schitterende kopbal op aangeven van Bert Rijken zijn ploeg op
1-0. Maar kort daarna was het afgelopen en maakte SSC de dienst uit. Zoals de bezoekers dat ook al de hele
eerste helft hadden gedaan. Logisch, want SSC was de enige ploeg die zaterdag iets te winnen had. Zij het
dan dat dit slechts een theoretische kans was om alsnog directe degradatie te voorkomen.
Gert Jan van Baardwijk bracht zijn ploeg vervolgens langszij en een kwartier voor tijd zorgde Stijn Verhagen
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zelfs voor de winst. De voorsprong kwam namelijk niet meer in gevaar, mede omdat Capelle niet echt meer
aanzette voor een slotoffensief. Die ploeg wilde de bevriende plaatsgenoot niet de genadeklap toe te dienen.
Dat deed Wilhelmina'26 in Wijk en Aalburg wel door met 2-1 van SVW te winnen.
zaterdag 3 april 2004: SV Capelle - Almkerk 0-2 (0-1)

Door een 0-2 thuisnederlaag tegen Almkerk verspeelde SV Capelle niet alleen zijn ongeslagen thuisrecord,
maar vrijwel zeker ook zijn kans op de titel. Het was in de tweede klasse F van het zaterdagvoetbal al lang
een bijna nog nooit vertoond gedrang van jewelste.
Capelle-speler Jurgen van Selst (rechts) in duel met Hans Keller van Almkerk. (foto Ad van Hasselt)

Na een voortdurend stuivertje wisselen aan kop restte vier wedstrijden voor het einde van de competitie een
koppeloton van drie ploegen met 30, drie met 29 en een met 28 punten. Verlies in deze fase betekende
vrijwel zeker een val uit de kopgroep. Was SV Capelle zich daarvan wel voldoende bewust of speelde in het
achterhoofd mee dat er via de nacompetitie, waarvan Capelle al verzekerd was, nog een herkansing kan
volgen?
Trainer Ad van Dongen, al vier seizoenen de coach van de Sprang-Capelse ploeg, weet het ook niet. Maar
ook hij constateerde dat er toch wel enkele procenten mankeerden aan de inzet van zijn team.
Onderschatting? Onvoldoende concentratie? Onvoldoende doordrongen van het belang van de wedstrijd?
Van Dongen weet het ook niet. Maar de vakman staat niet lang stil bij het verlies. Richt zijn blik al op de
nacompetitie die hij liever vermeden had. Want in zijn team staat meer dan een handvol spelers met een gele
kaartenlast op scherp.
Om volledig de nacompetitie te halen mag er dus in de resterende twee reguliere wedstrijden geen averij
meer worden opgelopen. Met de handrem erop spelen dus, waar anderen mogelijk van kunnen profiteren.
Strijd en inzet waren er in de wedstrijd tegen Almkerk te weinig. In de eerste helft, tegen de straffe wind in,
was wel een technisch beter Capelle te zien tegen een Almkerk dat het juist van die strijd en vaak fysieke
inzet moet hebben. Maar echt grote kansen wist Capelle zich niet te verschaffen. Het bleef bij een gloeiende
kogel uit een vrije trap van Onno Damen, die echter door de Almkerkse doelman subliem werd gekeerd.
Daar stonden echter zenuwslopende taferelen tegenover in het doelgebied en bij herhaling zelfs tot op de
doellijn van Capelle, dat met de schrik vrij kwam. Tot op slag van rust vanuit het middenveld Mark van der
Meijden nagenoeg vrije doorgang kreeg naar het doel van Peter van Schijndel die vervolgens kansloos was.
Na rust leek Capelle de zaken anders te gaan aanpakken. Toen was tien minuten lang alles voor Capelle.
Maar zonder succes. Dat succes kwam prompt aan de ander kant wel, toen Almkerk een geoliede aanval
afrondde met een tweede treffer. Weer van Mark van der Meijden.
Einde verhaal voor SV Capelle, dat vervolgens als een plumpudding in elkaar zakte. Zich door Almkerk liet
overspelen en slechts incidenteel tot een poging tot weerwoord kwam.
zaterdag 27 maart 2004: SVW - SV Capelle 0-3 (0-3)

In het eerste kwartier waren de gastheren sterker, maar verzuimden ze een drietal goede kansen te benutten.
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Na de 0-1 van Alfi Damen ging de partij gelijk op. Twee goede assists van Bert Rijken stelden vervolgens
Eimert van Pelt en Onno Damen in staat 0-3 op het scorebord te brengen. Na rust ging de strijd opnieuw
gelijk op, met een goede rol voor doelman Peter van Schijndel.
zaterdag 20 maart 2004: SV Capelle - De Zwerver 1-1 (1-1)

SV Capelle heeft de eerste periodetitel, maar is de "winning mood" kwijt geraakt. Opmerkelijk is wel dat de
Sprang-Capellenaren thuis nog steeds ongeslagen zijn.
Capelle-speler Arjan Rijken (links) wordt met een sliding door Arie den Besten aangepakt. (foto Ad van
Hasselt)

Het stond er zo mooi in het programmablad van SV Capelle: "Het is voor SV Capelle vandaag een must om
de punten in de knip te houden om nog enigszins een rol van betekenis te kunnen spelen in de titelstrijd,
maar van de andere kant kan men vrij voetballen, daar deelname aan de nacompetitie al is veilig gesteld door
het behalen van een periodetitel". Dat laatste is waar, maar trainer Ad van Dongen zou toch het liefst
rechtstreeks promoveren en die vol voetangels en klemmen liggende nacompetitie ontwijken.
SV Capelle is verre van een "winning mood". In de laatste drie wedstrijden werden immers maar liefst zeven
punten ingeleverd. Waarmee opnieuw een al jarenlang terugkerend verschijnsel weer de kop op stak: een
voor de winterstop ongenaakbaar Capelle zakt daarna als een plumpudding in elkaar. Zo ook weer dit
seizoen. Slechts een ding bleef overeind: de ongeslagen status in thuiswedstrijden. Overigens heeft niemand
bij SV Capelle een verklaring voor die steeds weer terugkerende terugval na de winterstop. Tegen De
Zwerver zou het tij moeten keren. Dat leek ook te gebeuren, toen na achttien minuten Paul van de Donk de 10 liet aantekenen. Zomaar met een schot uit het niets. Bij een ogenschijnlijk al afgeslagen aanval. Die
voorsprong behouden en zo mogelijk uitbouwen was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vooral met in de rug
de onzekerheid van een bij herhaling grabbelende doelman, maar die vooralsnog met hangen en wurgen
overeind bleef. Tot vijf minuten voor rust. Toen werd doelman Peter van Schijndel verrast door een schuiver
van afstand. Hij stond verkeerd en reageerde te laat.
De stormachtige wind was voor Capelle, dat het van technisch spel moet hebben, geen bezwaar. De SprangCapellenaren namen dan ook het heft in handen, vielen aan dat het een lieve lust was, maar waren vreselijk
slordig in de afwerking. Bovendien hadden ze in arbiter Van Bracht uit Ammerzoden beslist geen
medestander. Anders zou een overduidelijke en door iedereen waargenomen overtreding van De Zwerver
binnen de lijnen tot een onverbiddellijke strafschop hebben geleid. En kort daarna zou deze arbiter zeker
hebben gezien dat de doelman van De Zwerver een van de Sprang-Capelse aanvallers bewust neersloeg.
Rood en een strafschop? Nee, niets gezien. Even later kwam die strafschop toch. Bij een op zich veel
mindere overtreding dan daarvoor. Jurgen van Selst legde aan, maar de Kinderdijkse doelman stopte het
schot. Om daarna alsnog het al eerder verdiende rood te krijgen. Maar nu voor een obsceen gebaar richting
de arbiter.
zaterdag 13 maart 2004: SV Capelle - HSSC'63 2-2 (1-1)
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Capelle nam halverwege de eerste helft wel een voorsprong, maar die had, gezien het grote overwicht, veel
groter moeten zijn. Vlak voor rust maakten de gasten gelijk uit een flipperkast-situatie na een hoekschop. In
de tweede helft hetzelfde spelbeeld: een sterker Capelle, dat echter na twintig minuten op achterstand kwam
en pas tien minuten voor tijd de balans weer in evenwicht kon brengen. Onnodig puntverlies dus voor de
Sprang Capellenaren tegen het laaggeplaatste HSSC'63.
zaterdag 6 maart 2004: Sliedrecht - SV Capelle 2-1 (1-1)

Een vroeg doelpunt is niet altijd gunstig. Dat ondervond Capelle toen het na drie minuten door Eijmert van
Pelt al op 0-1 kwam. Vijf minuten later al was het weer gelijk. Waarna zich een wedstrijd ontspon waarin beide
ploegen stijf stonden van de zenuwen. Weliswaar zette Capelle zijn gastheren na die 1-1 goed onder druk,
maar moest goed oppassen voor de counter van Sliedrecht. Waarbij een keer slechts op de doellijn gered kon
worden.
Ook na rust was Capelle meer in de aanval, maar bleven de counters van Sliedrecht gevaarlijk. Uit een
daarvan scoorde de thuisploeg 2-1. Een fel op een punt jagend Capelle was de laatste tien minuten
oppermachtig, maar kon in de stand geen verandering meer brengen.
zaterdag 14 februari 2004: Nieuw Lekkerland - SV Capelle 1-1 (0-0)

Het eerste halfuur was voor Capelle, maar twee kansen - vrij voor de keeper - waren aan Onno Damen niet
besteed. Na rust waren de rollen omgekeerd. Nieuw Lekkerland scoorde na een halfuur. Capelle kwam
hooguit drie keer voor het doel van de gastheren. Het laatste kwartier was echter voor de Sprang
Capellenaren. Drie minuten voor tijd scoorde Alfi Damen de gelijkmaker. In de slotminuten redde Peter van
Schijndel met enkele fraaie reddingen dat ene puntje voor Capelle.
zaterdag 7 februari 2004: SV Capelle - Hardinxveld 3-0 (2-0)

Een de hele wedstrijd dominerend Capelle had eigenlijk geen kind aan zijn gasten, die vooral aanvallend niets
voorstelden. Al na twaalf minuten opende Capelle de score toen Alfi Damen vanaf elf meter mocht aanleggen.
Zijn inzet werd gestopt, maar de rebound werd alsnog door Alfi benut. Acht minuten later mocht broertje Onno
de stand op 2-0 brengen. In de tweede helft continueerde Capelle het overwicht, maar het kwam toch niet
verder dan nog een treffer van Alfi Damen na twintig minuten.
zaterdag 24 januari 2004: Tricht - SV Capelle 3-0 (2-0)

Van twee kanten was het een slechte wedstrijd, waarin Capelle zich het verwijt mocht maken, dat het de
kansen niet benutte en drie treffers aan de gastheren cadeau deed. De eerste kwam voort uit een verkeerde
terugspeelbal, de tweede uit het feit dat de doelman de bal losliet en de derde uit een terechte strafschop.
zaterdag 6 december 2003: SV Capelle - Wilhelmina'26 1-1 (1-0)

In het Sprang-Capelse kamp had men het niet weg te praten gevoel tegen twaalf man te hebben gespeeld.
Grote boosdoenen was arbiter Loos uit Tilburg, die naar de opvatting van Capelle de gasten uit Wijk en
Aalburg duidelijk bevoordeelde. Als een van de vele voorbeelden gold het onterecht afgekeurde doelpunt dat
Onno Damen na een half uur scoorde. Vijf minuten later kon Loos niet anders dan Capelle een strafschop
toekennen, toen Onno Damen door drie man tegelijk binnen de lijnen omver werd getrokken. Broertje Alfi
benutte de strafschop. De vrije trap waaruit Somsen een minuut na rust gelijk maakte was ook zo'n voorbeeld
van slecht fluiten.
zaterdag 22 november 2003: SV Capelle - Papendrecht 4-1 (2-1)

SV Capelle herstelde zich van het verlies van vorige week tegen SSC en won overtuigend met 4-1 van
Papendrecht. Bovendien verspeelde de concurrentie links en rechts punten, waardoor Capelle nu weer
tweede staat. Op slechts twee punten achter koploper De Zwerver. De eerste helft speelde zich af op de helft
van Papendrecht. Dat slim counterend op 0-1 kwam. Een bevlieging van Alfi Damen (twee doelpunten in twee
minuten) draaide de rollen om, waarna in de tweede helft Capelle definitief orde op zaken stelde. Doelman
Peter van Schijndel droeg zijn steentje bij door een strafschop te stoppen, die hij overigens zelf veroorzaakt
had.
zaterdag 15 november 2003: SSC'55 - SV Capelle 3-1 (1-1)

Patrick Nieuwenhuijzen is een slimme voetballer, zo bleek na een goed uur spelen. De aanvaller van SSC
maakte in de 64ste minuut een slinkse overtreding op Capelle-verdediger Corne Treffers. Scheidsrechter
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Wirken uit Sleeuwijk, die consequent floot, maar van de voordeelregel nog nimmer gehoord leek te hebben,
zag de duw over het hoofd, maar constateerde wel dat de gevallen Treffers de bal met de hand beroerde. Hij
bedacht zich dan ook geen moment en wees naar de stip. Jimmy Bruurmijn knapte dit karweitje naar behoren
op en schoot de thuisclub naar een voorsprong: 2-1.
"Ik zou nooit opzettelijk hands hebben gemaakt, zeker niet op de rand van het strafschopgebied", verdedigde
Treffers zichzelf tegen de zwaar oplegde straf van Wirken. "Nieuwenhuijzen zat fout, dat gaf hij achteraf ook
zelf toe." Maar het bleek wel een cruciaal moment in deze vooral in de eerste helft aantrekkelijke derby. Want
SV Capelle was na de achterstand compleet van slag en brouwde er in de frontlinie helemaal niets meer van.
In de 84ste minuut vloeide de spanning definitief weg. Bij een corner zette Tjeu Hamers zich achter de bal en
gaf het speeltuig zoveel effect mee dat deze in de verste hoek voorbij de misgraaiende handen van doelman
Peter van Schijndel tegen het net vloog: 3-1. Hamers scoorde al een keer eerder op deze wijze, toen in dienst
van SV Capelle. "Prachtig toch, juist tegen mijn oude club", lachte Hamers, die niet alleen vanwege de derbysentimenten gelukkig was met de zege. "We hebben al zoveel pech gehad, het werd weer eens tijd voor een
meevaller." De eerste meevaller creeerde de gastheer na een dik kwartier spelen. Patrick Nieuwenhuijzen
was bijzonder alert bij een doorgekopte bal. Hij zette zijn voorhoofd tegen de bal en zag het leer in de
bovenhoek verdwijnen. Een verdiende voorsprong, vond ook Treffers. "SSC was veel feller in de duels. We
hebben dan ook verdiend verloren." Na een halfuur kwam Capelle beter in z'n spel. De technisch vaardiger
ploeg drong niet alleen aan, maar kreeg ook kansen. De beste was voor Alfi Damen, zes minuten voor de
thee. Door Jurgen van Selst alleen voor de uitstekende doelman Patrick Brok gezet maakte de buitenspeler
geen enkele fout: 1-1. Maar uiteindelijk bood die gelijkmaker dus geen enkele soelaas.
zaterdag 8 november 2003: Almkerk - SV Capelle 1-1 (1-0)

Zelden zijn toppers in het voetbal zo leuk als Almkerk tegen SV Capelle. Negentig minuten lang sprongen de
vonken ervan af. Op de uiteindelijke 1-1 uitslag viel niets af te dingen.
Na afloop was er voldoende stof tot discussie. De rode kaarten van Almkerkers Erik Pruysen en verzorger
Ezra van der Werff; de wat gemakkelijk gegeven strafschop aan Capelle. En natuurlijk de vraag wie nu
eigenlijk een overwinning had verdiend. Almkerk-trainer Frans van Wijk vond dat zijn ploeg het na de 1-0
voorsprong had moeten afmaken. Hij doelde terecht op de kansen van Mark van der Meijden en Rutger
Versteeg, die vogelvrij voor de uitstekend keepende Capelle-doelman Peter van Schijndel opdoken. Capelletrainer Ad van Dongen trok zijn snor af en toe op. "Wat Frans zegt klopt wel, maar vergeet niet dat wij na die
achterstand meer dan een uur hebben aangevallen. Een minuut na rust had Jurgen (van Selst) de 1-1
moeten binnen koppen. En dan wil ik het nog wel eens zien," aldus de Heusdenaar, die volgens eigen zeggen
absoluut aan zijn laatste seizoen als trainer bezig is. Almkerk, met de nauwelijks fitte Arno Maat toch in de
basisopstelling, begon zoals Van Wijk het altijd wil, fel en met overtuiging. Na dertig seconden kwam Rutger
Versteeg een teenlengte tekort voor de 1-0. Het offensief leverde na twintig minuten een terechte voorsprong
op. Uit een hoekschop van Erik Pruysen liep Robert Versteeg de bal er met zijn knie in. Nog even hield
Almkerk druk op de ketel maar daarna gaf Capellle vol gas. De ploeg miste in Bert Rijken (geblesseerd) en
Eimert van Pelt (drie duel schorsing) twee steunpilaren.
De gelijkmaker werd volgens alles en iedereen op het conto van scheidsrechter Sjors de Jong geschreven.
"Onzin natuurlijk", vond de Gorinchemse arbiter. "Zonder dat de bal in de buurt was trok die jongen (Walter
Pellekaan) de spits (Jurgen van Selst) van Capelle naar beneden." De strafschop werd door Van Selst zelf
benut. De rode kaart van Erik Pruysen werd door Frans van Wijk sterk bekritiseerd. "Heel dom van Erik. Hij
dupeert hiermee zijn collega's." Pruysen trapte dom na richting Antwan van Pelt. Van Wijk baalde extra omdat
hij op het punt stond Pruysen te wisselen.
zaterdag 1 november 2003: SV Capelle - SVW 2-0 (0-0)

SV Capelle pakte in de tweede klasse F de eerste periodetitel. Met 2-0 ging mede-koploper SVW er aan. En
omdat ook de derde van het driemanschap aan kop, Nieuw Lekkerland, verloor (met 4-1 van De Zwerver), is
Capelle nu alleenheerser.
Behoudens de laatste tien minuten voor rust en het eerste kwartier erna, had Capelle het beste van het spel.
Toch duurde het tot halverwege de tweede helft voor Bert Rijken de score opende. Toen Alfi Damen zeven
minuten later daar nummer twee aan toevoegde, moest SVW wel komen en kon Capelle lekker gaan
counteren.
zaterdag 25 oktober 2003: HSSC'61 - SV Capelle 4-1 (2-1)

Capelle had vanaf het begin het betere van het spel en kwam na twintig minuten door Onno Damen op
voorsprong. Niet lang echter, want acht minuten later al was het gelijk en op slag van rust werd het zelfs 2-1.
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Het grootste deel van de tweede helft, toen van beide kanten een speler was weggestuurd, domineerde
Capelle. Verzuimde echter te scoren en dat deden de gastheren wel. In het laatste kwartier werd door twee
treffers binnen vijf minuten het vonnis over Capelle geveld. Toch bleef Capelle min of meer schadevrij, omdat
mede-koploper SVW eveneens verloor.
zaterdag 11 oktober 2003: SV Capelle - Sliedrecht 1-1 (0-1)

Inzet leverde in ieder geval zes gele kaarten op. Eerlijk verdeeld over beide ploegen. De eerste 25 minuten
leverden voor een toen sterker Capelle vijf kansen op. Twee voor Eimert van Pelt en verder voor Jurgen van
Selst en de broertjes Damen.
Maar geen succes. Wel voor Sliedrecht dat na een dik half uur scoorde en zo Capelle dwong een tandje bij te
zetten. Dat leverde een kwartier na rust de gelijkmaker op van Arjan Rijken. Waarna het pas echt spannend
werd. Met knokken voor iedere meter. Tien minuten voor tijd redde Arjan Rijken een punt voor Capelle door
de bal van de lijn te halen nadat de spits van Sliedrecht vrij op doel af ging.
zaterdag 4 oktober 2003: Hardinxveld - SV Capelle 1-3 (1-0)

Na vijf minuten, toen de regen met bakken uit de hemel viel, kreeg Capelle een frommelgoal tegen. Daarna
ging de wedstrijd redelijk op en neer, maar dat bereikten de gastheren alleen door een tomeloze inzet, het
enige wapen tegen het beter verzorgde spel van de Sprang Capellenaren. Na rust bleek Hardinxveld
daarmee echter te veel energie te hebben verspeeld. Dat wreekte zich en het had nu niets meer in te
brengen. Eijmert van Pelt zorgde twintig minuten na rust voor de gelijkmaker en vervolgens voegde Jurgen
van Selst daar nog twee treffers aan toe.
zaterdag 27 september 2003: SV Capelle - Tricht 5-0 (4-0)

De zeperd van vorige week bij De Zwerver werd weggepoetst door een overtuigende 5-0 overwinning op
Tricht. Alfi Damen opende na een overdonderende start al na drie minuten de score, waarna het woord was
aan Jurgen van Selst, die nog in de eerste helft voor een hattrick zorgde. Twintig minuten na rust maakte
Damen nog 5-0.
zaterdag 20 september 2003: De Zwerver - SV Capelle 7-1 (3-0)

Arjan Pruijssers trouwde vrijdag en het hele team was op de bruiloft. Tot in de kleine uurtjes. Wellicht is dat de
verklaring voor de collectieve offday van Capelle, dat vooral scherpte miste. Capelle kreeg wel kansen, met
name voor Jurgen van Selst, Alfi Damen en Eijmert van Pelt, maar die werden om zeep geholpen. En als er
dan omgeschakeld moest worden van aanval naar verdediging, dan deed zich dat gebrek aan scherpte
eveneens voelen en kon De Zwerver naar hartelust counteren. Overigens speelde Capelle echt niet zo slecht
als de uitslag zou doen vermoeden en was het verlies toen de trouwdatum van Arjan Pruijssers bekend werd
al ingecalculeerd.
zaterdag 13 september 2003: SV Capelle - Nieuw Lekkerland 2-1 (2-1)

Met of zonder Jurgen van Selst. Dat scheelt bij SV Capelle. Kantelde vorige week bij Wilhelmina'26 de
wedstrijd al na de inbreng van Van Selst, zaterdag drukte hij opnieuw zijn stempel op de wedstrijd door beide
Sprang Capelse doelpunten te scoren. Toch was hij niet de elke week gekozen 'man of the match'. Dat was
doelman Peter van Schijndel. Die hield het hoofd koel toen de gasten met een peloton lange jongens in hun
gelederen, verwoed joegen op de gelijkmaker. Zij waren ook duidelijk sterker. Maar Van Schijndel ranselde
alles uit zijn doel. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, maar met dichtgeknepen billen hield Capelle
stand.
zaterdag 6 september 2003: Wilhelmina'26 - SV Capelle 1-2 (0-0)

De 1-2 zege op Wilhelmina'26 was geen makkie. Al begon Capelle agressief, na een klein kwartiertje moest
het initiatief aan de Wijk en Aalburgers gelaten worden. Wilhelmina was toen veel sterker, maar stuitte
voortdurend op de Sprang Capelse doelman Peter van Schijndel, die alles uit zijn doel ranselde.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld: een sterker Wilhelmina, dat moeite had met scoren. Opnieuw bij
voortduring stuitte op Van Schijndel. Pas in het laatste kwartier kroop Capelle uit zijn schulp. Onno Damen
scoorde twaalf minuten voor tijd de openingstreffer. Maar er zat nog meer in het vat. Vijf minuten later
verdubbelde invaller Jurgen van Selst de marge. Nadat hij ook de eerste treffer had voorbereid. Tenslotte
mocht drie minuten voor tijd Edwin van der Mooren de hatelijk nul voor Wilhelmina wegpoetsen.
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