www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. Cap... pagina 1 van 10

Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2004-2005
zaterdag 23 april 2005: Wilhelmina'26 - SV Capelle 0-5 (0-2)

Capelle was veel te sterk voor degradant Wilhelmina'26, dat onder toeziend oog van de nieuwe trainer Ad van
Dongen dus met een forse nederlaag afscheid nam van de tweede klasse. Voor rust scoorden Tjeu Hamers
en Corne Treffers voor Capelle (0-2). Wilhelmina miste nog een strafschop, omdat Capelle-doelman Erik
Kuijsten de inzet van Mark Veth overmeesterde. In de tweede helft waren het Tjeu Hamers (2x) en Onno
Damen, die Capelle naar 0-5 leidden.
zaterdag 16 april 2005: SV Capelle - Olympia'60 1-3 (0-2)

Capelle liet zich op eigen veld met 1-3 verrassen door hekkensluiter Olympia'60, dat evenwel degradatie toch
niet kon ontlopen. De waarschijnlijke oorzaak bij Capelle moet gezocht worden in onderschatting. Een euvel
waar Capelle wel vaker mank op loopt. Het gekke is namelijk dat de zaterdag-tweedeklasser tegen sterke
ploegen zijn beste wedstrijden pleegt te spelen, maar tegen de mindere goden het meeste puntverlies lijdt.
Zaterdag werd Capelle na 1-3 pas wakker. Het creeerde toen kans op kans, maar slaagde er niet in de
achterstand weg te werken. Er is nu niets meer te halen voor de Capellenaren. Woudrichem pikte de derde
periodetitel in.
zaterdag 2 april 2005: Meerkerk - SV Capelle 0-1 (0-0)

Capelle zorgde in 2F voor een stunt door koploper Meerkerk in eigen huis te kloppen. Al in het eerste half uur
gaf Capelle zijn visitekaartje af. Toen al had het enkele keren moeten scoren. Maar het duurde tot twintig
minuten voor tijd, voordat Alfi Damen dan eindelijk het net wist te vinden. Verder dan een schot op de paal
kwamen de gastheren daarna in hun jacht op de gelijkmaker niet.
zaterdag 19 maart 2005: SV Capelle - Tricht 0-3 (0-0)

De zaterdagvoetballers van SV Capelle leden op eigen veld een gevoelige 0-3 nederlaag tegen Tricht, dat
weliswaar op de ranglijst een eind onder de Capellenaren staat, maar ook maar liefst drie wedstrijden achter
ligt. Daardoor is Capelle nu dus virtueel gepasseerd.
De eerste helft was van beide kanten niet om aan te zien, maar na rust werd het allemaal wat beter. Twee
gelijkwaardige ploegen leken elkaar in evenwicht te houden, maar een kwartier voor het einde sloegen de
gasten toe. Tricht counterde naar 0-1 en voegde daar binnen tien minuten nog twee treffers aan toe.
zaterdag 12 maart 2005: Nivo Sparta - SV Capelle 0-1 (0-0)

In de tweede klasse F versloeg SV Capelle een spitsloos Nivo Sparta. In het voetbal gaat het nog altijd om
het maken van doelpunten. Bij Nivo Sparta is dat een groot probleem. Trainer Bert Ruijsch zoekt naar
oplossingen, maar vindt die ook niet. Erkend doelpuntenmaker Michael Bambacht scoort niet meer en is aan
zijn laatste seizoen bezig.
Martin Burhenne kan het net ook al niet vinden. Bjorn Jongste in de spits is een noodoplossing. Tegen
Capelle probeerde Ruijsch het na rust met de routine van Patrick Funcke. Ook dat leverde niets op. En omdat
Capelle een maal de buitenspelval omzeilde, verloor Nivo Sparta ook nog eens met 0-1 door een doelpunt
van Hamers.
zaterdag 26 febuari 2005: Hardinxveld - SV Capelle 2-4 (0-4)

Het leek in de eerste helft een walk-over te worden voor de Capellenaren. Met een 0-4 ruststand na een helft
waarin de gasten heer en meester waren, leek er echt niets meer te kunnen gebeuren.
Maar na rust liet Capelle zich een beetje overrompelen. En toen het halverwege die tweede helft binnen twee
minuten 1-4 en vervolgens 2-4 werd, was Capelle wel genoodzaakt weer te gaan voetballen. Dat lukte in
zoverre, dat de scoringsdrift van de gastheren werd ingedamd. Zonder evenwel zelf tot nieuwe treffers te
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komen. Door dit resultaat handhaafde Capelle zich op de vierde plek. Met nog altijd uitzicht op een toetje in
de vorm van nacompetitie. Het is de afgelopen seizoenen wel eens anders geweest, toen het uitzicht op zo'n
toetje na de winterstop verdween als sneeuw voor de zon. Nu lijkt Capelle na de winterstop pas echt op gang
gekomen te zijn
zaterdag 19 februari 2005: SV Capelle - Wilhelmina'26 3-3 (2-1)

In een rommelige wedstrijd kwam Capelle tot drie keer toe op voorsprong, maar moest die telkens weer
inleveren. De laatste keer, nadat Merijn Meijer de stand op 3-2 had gebracht, had Capelle het karwei moeten
afmaken. Kansen genoeg, maar het vizier stond niet op scherp bij de aanvallers. Die missers werden in
blessuretijd fataal toen Wilhelmina voor de derde keer het net vond.
zaterdag 12 februari 2005: SV Capelle - OJC Rosmalen 1-5 (0-0) (5e ronde beker)

Zaterdag-tweedeklasser SV Capelle hield een helft stand in het tumultueuze bekerduel met OJC Rosmalen
(1-5). Het bekervoetbal bij de amateurs wordt door de meeste clubs ervaren als een serie veredelde
oefenpotjes. Pas als er diverse rondes zijn overleefd, begint het toernooi pas te leven. Zo was het
aanvankelijk ook bij SV Capelle. Weinig interesse. Tot de club zich plots bij de laatste 32 voegde en een
hooggeklasseerde zondag-eersteklasser als tegenstander trof in OJC Rosmalen. Geen nood voor Capelle.
Allemaal even de borst nat maken en er voluit tegenaan.
Dat recept leek zaterdag in de eerste helft tot succes te kunnen leiden. In de barre weersomstandigheden met
een harde wind dwars over het veld waren de Rosmalense gasten in de eerste helft weliswaar veruit het
meest in de aanval, maar de beste kansen waren voor de knap counterende thuisclub. Even voor rust leek de
zaterdagclub op voorsprong te komen. Maar het aanvankelijk goedgekeurde doelpunt van Damen werd door
scheidsrechter Sprong, op advies van OJC-clubgrensrechter Frans van der Els, wegens hands geannuleerd.
De afkeuring leidde tot veel commotie en verontwaardiging bij de spelers en fans van Capelle.
De opwinding bij de thuisclub was nog niet verdwenen toen Sjoerd van Beckhoven even na rust 0-1 voor OJC
scoorde. De vlam sloeg bij de ploeg uit Sprang Capelle echter helemaal in de pan toen routinier Theo van
Geffen (35) vlak daarna 0-2 aantekende voor de Rosmalenaren. Want de geslepen spits zou bij zijn fel
betwiste doelpunt de bal uit de handen van de doelman van de thuisclub hebben geschopt. Scheidsrechter
Sprong negeerde bij toekenning van het doelpunt het vlagsignaal van de driftig vlaggende clubgrensrechter
van de thuisclub. In de eerste helft keurde scheidsrechter Sprong echter wel het doelpunt van Capelle af op
advies van de clubgrensrechter van OJC. Hierna begon arbiter Sprong aan een serie onbegrijpelijke, maar
vooral ook inconsequente beslissingen. Met als gevolg een toenemende irritatie in het veld, een overdreven
rode kaart voor Capelle-speler Jurgen van Selst en een wedstrijd die opeens niet leuk meer was.

Het jonge Rosmalense talent Michael van Rijn scoorde snel daarna, op aangeven van Van Geffen, beheerst
0-3. Het tiental van Capelle kwam via een benutte penalty van Onno Damen, terecht toegekend na een
overtreding van de Rosmalense doelman Joris van de Cammen in het strafschopgebied, een kwartier voor tijd
nog terug tot 1-3. Maar OJC profiteerde in de slotfase optimaal van de numerieke meerderheid door koeltjes
uit te lopen naar 1-5. In het laatste kwartier kreeg Capelle-reservedoelman Eric Kuysten in de dug-out nog
een rode kaart wegens herhaaldelijk commentaar op de leiding.
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OJC won verdiend, maar wel geflatteerd. OJC was vooral wat individuele kwaliteiten betreft de betere ploeg.
"Op de overwinning van OJC valt weliswaar helemaal niks af te dingen", gaf Capelle-voorzitter Van Ierland
ruiterlijk toe. "Maar de scheidsrechter heeft een te zware stempel gedrukt op het verloop van deze wedstrijd
met dubieuze beslissingen die steevast in ons nadeel uitvielen. Een doelpunt van ons werd ten onrechte door
hem afgekeurd en de tweede goal van OJC had nooit goedgekeurd mogen worden. Daarnaast had hun
keeper rood verdiend na zijn overtreding in het strafschopgebied."
Toch viel er zaterdag voor SV Capelle nog iets te vieren. De opening van de met eigen krachten en eigen
middelen tot stand gekomen tribune, waarvan de vele toeschouwers gretig gebruik maakten.
SV Capelle - OJC-Rosmalen 1-5 (0-0). 50. Van Beckhoven 0-1, 56. Van Geffen 0-2, 71. Van Rijn 0-3, 76. O.
Damen 1-3 (strafschop), 82. Scheepens 1-4 (strafschop), 88. Idrissi 1-5.
SV Capelle: Pruijsen, Treffers, Meijer, Van Pelt, O.Damen, Van Selst, A.Damen, Rijken, Snijders, Hamers,
Pruijssers.
OJC Rosmalen: Van de Cammen, Van Schaik, Kromodjuoro, Scheepens, Van Beckhoven, Schouwenaar,
Engh, Van de Voort, Van Pinxteren, Van Geffen, Idrissi.
zaterdag 29 januari 2005: SV Capelle - Altena 3-1 (3-1)

Capelle, eindelijk weer eens nagenoeg compleet, liet zien dat het nog altijd met de besten in de tweede
klasse mee kan komen. Altena kreeg in Sprang Capelle geen enkele kans om zich aan de dadendrang van
Capelle te onttrekken. De hele wedstrijd domineerde Capelle en dat de uitslag niet wat hoger uitviel was het
enige minpunt. Want van de acht of negen kansen wist het er slechts drie te benutten.
zaterdag 22 januari 2005: SVW - SV Capelle 0-2 (0-1)

Onder de goede leiding van arbiter Wijnen, die zijn eerste duel in de tweede klasse floot, manifesteerde
Capelle zich als de betere ploeg. Ze kregen de hele wedstrijd veel kansen. Capelle mocht er een paar handen
vol noteren, terwijl de gastheren bleven steken op een hele kans na ongeveer een half uur spelen. Die bal
belandde op de lat. Jurgen van Selst opende na tien minuten de score, waarna kort na rust Capelle een
handje geholpen werd door een eigen doelpunt van SVW. Capelle kreeg na die 0-2 nog een vijftal goede
kansen, maar die werden allemaal gemist. Een strafschop werd door Jurgen van Selst te zacht ingeschoten.
Resumerend: een dik verdiende zege voor Capelle, dat beter voetbalde, maar te weinig scoorde.
zaterdag 15 januari 2005: SV Capelle - Woudrichem 1-1 (0-0)

In een pittige wedstrijd had Capelle in de eerste helft het betere van het spel, maar verzuimde te scoren. Na
rust leek het beter te gaan, toen Onno Damen al na vier minuten de score opende. Het sein voor Woudrichem
om wat meer druk te gaan zetten. Daardoor ontstonden er voor Capelle mogelijkheden om te counteren.
Kansen leverde dat wel op, maar die waren niet besteed aan Onno Damen, Jurgen van Selst en Merijn
Meijer. Tot overmaat van ramp slaagden de gasten er drie minuten voor tijd in alsnog gelijk te maken.
zaterdag 11 december 2004: Almkerk - SV Capelle 4-2 (2-1)

Bij Almkerk gaat het steeds beter lopen. Toch had de ploeg van trainer Ton Heijstek de handen vol aan het
fris spelende SV Capelle. Mark van der Meyden zette Almkerk op het goede spoor. Hij kreeg de bal wel op
een presenteerblaadje vanwege een communicatiestoornis tussen de doelman en een verdediger van
Capelle (1-0). Onno Damen counterde de bezoekers naar 1-1, voordat Wilco van Oord voor Almkerk de 2-1
binnen knikte. Capelle kwam sterk terug. De 2-2 hing in de lucht, maar die kwam er niet.
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Het was uiteindelijk Pieter de Bok die de Capellenaren op de knieen bracht (3-1). Mark van der Meyden deed
Almkerk verder uitlopen. Paul van de Donk bepaalde de eindstand op 4-2.
zaterdag 4 december 2004: SV Capelle - Sliedrecht 2-1 (2-1)

Het grote nieuws bij SV Capelle was niet de overwinning op Sliedrecht (2-1), maar de mededeling dat trainer
Ad van Dongen aan het einde van het seizoen vertrekt. "Ik ben hier straks vijf jaar trainer. Dan is het welletjes
geweest", aldus Van Dongen. De Oudheusdenaar kijkt nu of er een interessante club op zijn weg komt.

De wedstrijd tegen Sliedrecht was voor Capelle geen makkie. "We hebben vooral het eerste half uur zwaar
onder druk gestaan. Sliedrecht was fysiek nadrukkelijk aanwezig. Na rust begonnen we eerder te storen en
dat hielp", blikte Van Dongen terug op het treffen. "En op het laatst was het nog spannend omdat we vergaten
de wedstrijd te beslissen. Daardoor bleef Sliedrecht erin geloven." De doelpunten vielen allemaal voor rust.
Sliedrecht opende de score. Corne Treffers maakte uit een kopbal gelijk waarna Onno Damen al solerend de
2-1 maakte.
zaterdag 27 november 2004: TSC - SV Capelle 3-3 (strafschoppen: 2-4 ; 3e ronde beker)

SV Capelle wint na strafschoppen en gaat door in de beker. Voor de vierde ronde van de K.N.V.B. Beker is
S.V. Capelle vrijgeloot.
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zaterdag 13 november 2004: Olympia'60 - SV Capelle 4-1 (2-0)

SV Capelle kreeg in de tweede klasse F van het zaterdagvoetbal bij Olympia'60 met 4-1 een onverwacht pak
slaag. Zeker verrassend, omdat de Dongense nieuwkomer vorige week nog kansloos met 7-0 verloor.
Capelle, dat al het hele seizoen kampt met een waslijst aan blessures, ziekte en schorsingen, moest opnieuw
gehandicapt aantreden. Nu met maar liefst vijf vervangers voor vaste basisspelers. (foto's: Marieke
Rosenbrand)

Toch begon Capelle sterk, creeerde ook de nodige kansen, maar kwam niet tot scoren. Olympia deed dat
wel. Twintig minuten voor rust gaf het twee keer binnen twee minuten de Sprang-Capelse doelman het
nakijken.
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In de tweede helft scoorde het toen al nerveus geworden Olympia binnen vijf minuten nog 3-0, maar daarna
was het woord aan Capelle, dat door Arnold van Pelt tegenscoorde. Daarna raakte Olympia helemaal de kluts
kwijt, maar Capelle verzuimde daarvan te profiteren.

zaterdag 6 november 2004: SV Capelle - Meerkerk 1-1 (0-1)

Met liefst acht invallers toonde Capelle zich toch niet de mindere van de koploper. Het kwam in de eerste helft
toch te kort tegen de gasten, die het meer van hun fysieke inzet en strijdlust moesten hebben. Het sterkere
Meerkerk had zelfs op een ruimere voorsprong kunnen komen dan de 0-1 die bij rust op het scorebord stond.
Maar goed verdedigend werk aan Capelse zijde en een uitblinkende doelman Rene Pruijsen voorkwamen
dat. Na rust zette SV Capelle de gasten op eigen helft vast en werden een goede kans kort voor het doel en
een strafschop gemist.
Capelle speler Antoine van Pelt mist de strafschop (foto: Marieke Rosenbrand)
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Uiteindelijk kwam de gelijkmaker van Meijer, die de bal uit een vrije trap van ruim twintig meter in de kruising
schoot. (Foto: Marieke Rosenbrand)

zaterdag 30 oktober 2004: Tricht - SV Capelle 2-1 (1-0)

SV Capelle leed dubbel verlies. De wedstrijd bij Tricht ging met 2-1 verloren en twee Sprang-Capelse spelers
liepen tegen een rode kaart aan. Tricht begon sterk en opende halverwege de eerste helft de score. Waarna
Capelle het initiatief overnam, maar toch tot halverwege de tweede helft op de gelijkmaker moest wachten.
Onno Damen was de producent uit een voorzet van Antoine Pruijssers. Maar tien minuten later al kwam Tricht
opnieuw op voorsprong uit een strafschop. Dat was net toen Capelle door wilde drukken. In de slotfase liepen
Alfi Damen en Tjeu Hamers nog tegen een rode kaart aan. Evenals een van de Trichtenaren.
zaterdag 23 oktober 2004: SV Capelle - Nivo Sparta 2-3 (2-1)

Het eerste succes was voor de gasten, maar binnen een minuut maakte Onno Damen gelijk. Op slag van rust
bracht Tjeu Hamers de Sprang Capellenaren in winnende positie. Die had kunnen worden verstevigd, toen in
de tweede helft Onno Damen alleen voor de Zaltbommelse doelman verscheen. Maar hij schoot op de paal.
Nu kantelde de wedstrijd en met twee treffers bracht Nivo Sparta de weegschaal weer in Bommels voordeel.
Wel waren er nog kansen voor Alfi en Onno Damen, maar die werden niet benut. Overigens zat Capelle weer
met een overvolle ziekenboeg. Reden om Jelte de Gier van het tweede elftal in te zetten op de
rechtsachterplaats. Hij werd meteen "man of the match".
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zaterdag 16 oktober 2004: SV Capelle - JPS 5-3 (2-1) (2e ronde beker)

Het bekerduel tegen het Tilburgse JPS leek voor SV Capelle slechts een veredeld oefenpartijtje, maar de 5-3
zege kwam niet zo gemakkelijk tot stand.

Onno Damen van Capelle (rechts) kan nog net een tackle van JPS-speler Michel Akkermans ontwijken. (Foto
Ad van Hasselt)
In de bekercompetitie had SV Capelle beduidend meer moeite met JPS dan het standsverschil in de reguliere
competitie zou doen vermoeden. De Tilburgse gasten werden weliswaar met 5-3 onder de duim gehouden,
maar echt overtuigend was het allemaal niet van Sprang-Capelse kant. Met name het grote aantal gemiste
kansen, maar ook de knullige wijze waarop drie tegentreffers werden geincasseerd, moeten trainer Ad van
Dongen tot nadenken hebben gestemd. Nou nam Van Dongen het bekerduel toch al niet zo serieus. In die
zin, dat hij de wedstrijd meer beschouwde als een oefenpartij om hem inzicht te verschaffen over hoe het nu
verder moet met Capelle. Hij kampt immers met personele problemen. Mede door een volle ziekenboeg is zijn
ploeg nog niet volledig. Sleutelen dus aan de ploeg en blijven zoeken naar de onder de gegeven
omstandigheden meest ideale opstelling. Voor JPS, dat een klasse lager speelt lag er uiteraard de uitdaging
een goede prestatie te leveren. De derde belanghebbende was het publiek. Dat liet het zaterdag in SprangCapelle duidelijk afweten. Het handjevol hondstrouwe supporters stak schril af bij de drommen die in de
laatste wedstrijd in de reguliere competitie het veld omzoomden. Het bekervoetbal blijkt dus weinigen te
interesseren.
Toch was het geen onaardige wedstrijd die beide ploegen zaterdag op de mat legden. Alleen al omdat de
Tilburgers na een klein kwartier brutaal de leiding namen, zodat er even een verrassing leek aan te komen.
Maar dat gevaar, tijdig door SV Capelle onderkend, was bij rust alweer geweken doordat Arnold van Pelt en
Tjeu Hamers de stand in Sprang-Capels voordeel hadden veranderd in 2-1. Waarna in de tweede helft Onno
Damen en Tjeu Hamers voor een voltrekt veilige marge zorgden. Toch weigerden de Tilburgers zich niet
gewonnen te geven. Geholpen door een blunder van de Sprang Capelse doelman werd de achterstand
verkleind. Tjeu Hamers corrigeerde dat weer, maar het laatste woord was aan JPS, dat - opnieuw geholpen
door persoonlijke fouten in de laatste linie van Capelle - de eindstand op 5-3 bepaalde.
Trainer Ad van Dongen heeft kunnen consteren dat zijn verdediging nogal wat steken liet vallen en zijn
aanvallers bedenkelijk veel kansen lieten liggen. Typerend voor zijn personele problemen was dat hij in de
persoon van Michel Kemmeren en Tom de Peffer twee A-junioren op de bank had zitten. Die mochten in de
slotfase nog even aan het grote werk ruiken.
SV Capelle: Pruijsen, Arnold van Pelt, Timmermans, Treffers, Snijders, Meijer, Antoine van Pelt, Hamers,
A.Damen, O.Damen
JPS: Van Dongen, Vugts, Kuijsters, Verberne, Boom, J.Norbart, Akkermans, C.Norbart, Somers, Mutsaers
zaterdag 9 oktober 2004: SV Capelle - Hardinxveld 2-1 (0-0)
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Tegen het nog ongeslagen Hardinxveld had Capelle het in de tweede klasse F van het zaterdagvoetbal niet
gemakkelijk: 2-1 winst. Na een eerste helft waarin aan beide kanten weinig gebeurde, opende Onno Damen
vijf minuten na rust de score. Maar tien minuten later al maakten de gasten gelijk. Bij Capelle heerste al het
gevoel van "blij zijn als we tenminste dat puntje houden", toen twee minuten voor tijd Jurgen van Selst alsnog
zijn ploeg op winst zette. Capelle dankte zaterdag zijn drie punten aan een hechte defensie met aan het hoofd
doelman Rene Pruijsen.
zaterdag 2 oktober 2004: Altena - SV Capelle 2-0 (0-0)

SV Capelle heeft zich zaterdag lelijk laten verschalken door Altena. De mannen van trainer Ad van Dongen
moesten kort voor tijd het hoofd buigen. Het werd 2-0. En zodoende verloor Capelle in 2F ook de aansluiting
met koploper Meerkerk. Voor rust had Capelle de beste kansen maar het verzuimde om doeltreffend uit te
halen.

Foto afkomstig van de website van V.V. Altena
Na de wisseling was er meer vuur bij Altena dat via het benutten van een strafschop door Vasco Mureau,
nadat Arjan Rijken Altena-speler Rob van Os neer had gelegd, op 1-0 kwam. Gert Jan Korsten vloerde
tenslotte Capelle door de bal uit een fraai genomen vrije trap over Capelle-goalie Rene Pruijsen te tillen. Voor
Altena was de eerste zege een opluchting. Het team van trainer van Pieter Tuns verliet hiermee de laatste
plaats.
zaterdag 25 september 2004: SV Capelle - SVW 2-1 (1-1)

Het nog ongeslagen SVW kwam op 0-1, maar de uitblinkende Alfi Damen maakte kort voor rust gelijk. Eerder
al kreeg SV Capelle de kans met een strafschop de leiding te nemen. De doelman van de Gorkummers
echter keerde het schot van Tjeu Hamers. Na de rust drong SV Capelle met snelle combinaties het solide
SVW terug en sloeg opnieuw toe. Jurgen van Selst scoorde met een schitterende kopbal uit een voorzet van
Alfi Damen. SV Capelle had de zaken in de resterende tijd goed onder controle, al werd het nog wel bijna 2-2
bij een kopbal op de lat.
zaterdag 18 september 2004: Woudrichem - SV Capelle 2-0 (0-0)

SV Capelle staat in de tweede klasse F weer met beide benen op de grond. Er werd verloren bij Woudrichem
met 2-0. "We voelen het als een domper. We hadden deze nederlaag niet verwacht", zei Capelle-trainer Ad
van Dongen. Van Dongen tobde met de bezetting. In de warming-up haakte Eimert van Pelt af en na tien
minuten moest Alex van der Schans er met een knieblessure af. Verder bleef in de rust Ono Damen in de
kleedkamer. Hij bleek een hersenschudding te hebben opgelopen. Woudrichem hanteerde veel de lange bal
en nam na rust afstand. "Zes punten uit drie wedstrijden is ook best goed", probeerde Van Dongen na afloop
de moed er in te houden.
zaterdag 11 september 2004: SV Capelle - Almkerk 3-1 (1-0)
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In de tweede klasse F consolideerde SV Capelle zijn koppositie door een 3-1 zege op Almkerk. Een beter
combinerend Capelle en een fysiek steviger Almkerk waren aan elkaar gewaagd. Het verschil tussen beide
ploegen zat ditmaal in de effectiviteit van Capelle. Dat de overwinning zeker niet cadeau kreeg van Almkerk
en zeker na de gelijkmaker kort na rust de billen even bij elkaar moest knijpen. Maar met een beauty van een
doelpunt zette Antoine van Pelt zijn ploeg weer op winst. Die voorsprong gaf Capelle niet meer weg. De
treffer van Tjeu Hamers zes minuten voor tijd gaf de overwinning nog wat meer cachet.
zaterdag 4 september 2004: Sliedrecht - SV Capelle 1-4 (1-2)

In de tweede klasse F versloeg SV Capelle Sliedrecht op eigen veld met 1-4, waarmee het zich meteen al
(gedeeld) aan de kop van de ranglijst nestelde. Een mooie uitslag, maar het dubbele van die cijfers had meer
recht gedaan aan het krachtsverschil tussen beide ploegen.

Mocht u niet de inhoudsopgave van deze website zien, dan kunt u hier klikken op inhoud.
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