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Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2005-2006
zaterdag 27 mei 2006 / 2e ronde nacompetitie: SV Capelle - NSVV 2-3 (ruststand 1-1; strafschoppen 23)

Capelle en NSVV maakten er op deze regenachtige zaterdagmiddag een boeiende wedstrijd van: het bleef tot
het eind toe spannend. Pas na strafschoppen viel de beslissing in het voordeel van NSVV.

Foto afkomstig van website NSVV

NSVV kwam kort na de aftrap op 0-1. Even later wist Capelle weer langszij te komen: 1-1 via Jurgen van
Selst. Hierna ging de wedstrijd gelijk op. Bij rust was het 1-1. In de 52e minuut kreeg Capelle speler Alex van
der Schans zijn tweede gele kaart: rood derhalve en Capelle verder met 10 man. Toch wist Capelle knap
overeind te blijven. Via countervoetbal kreeg het zelfs een aantal goede mogelijkheden. Maar zoals vaker in
het voetbal: als deze niet benut worden, valt er een goal aan de andere kant. NSVV kwam dan ook op 1-2.
Kort voor tijd leek Capelle de wedstrijd toch te beslissen: 2-2 via alweer Jurgen van Selst. Capelle zou dan op
basis van het resultaat van de eerste wedstrijd (1-2 voor Capelle) door zijn. Vlak hierna kwam NSVV echter
toch weer op voorsprong: 2-3. Deze stand bleef staan tot het eind en dit betekende strafschoppen.
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Foto afkomstig van website NSVV

De meeste supporters van Capelle hadden al een angstig voorgevoel: op het terrein van strafschoppen heeft
Capelle geen beste reputatie. Dit bleek al snel: de meeste strafschoppen van Capelle gingen naast of werden
gestopt door de NSVV keeper. Alleen door goed keeperswerk van doelman Kuijsten bleef Capelle in de race:
hij stopte twee strafschoppen en benutte er zelf ook een. Uiteindelijk miste Capelle de laatste vijfde
strafschop. NSVV mocht hierna de vijfde strafschop nemen en deze werd wel benut: 2-3 voor NSVV. Dit
betekende het einde van de "nacompetitiedroom" van Capelle. NSVV mag het in de finale opnemen tegen
Groote Lindt of Meerkerk. De winnaar promoveert naar de eerste klasse.
De wedstrijd Capelle - NSVV liet zien dat voetbal een spel is van momenten: Capelle had na de rust een
aantal goede mogelijkheden en benutte deze niet. En dan is het bijna altijd zo dat er aan de andere kant wel
een goal valt, zoals in deze wedstrijd de 1-2. Kort voor tijd gebeurde dit nogmaals: nadat Capelle op 2-2
kwam, liet het NSVV weer terug komen in de wedstrijd en zo viel de 2-3, die leidde tot de strafschoppenserie.
Strafschoppen nemen is een kwaliteit op zich en hierbij was NSVV, ondanks goede tegenstand van keeper
Kuijsten, de betere. Bij voetbal is een overwinning altijd terecht, want anders win je niet. Dus een terechte
overwinning voor NSVV. Wrang voor Capelle, maar Capelle liet vanmiddag zelf de kansen liggen. Hiervan
kon NSVV uiteindelijk profiteren.
Ondanks de uitschakeling kan Capelle terug kijken op een geslaagd seizoen. De nacompetitie wedstrijden
lieten zien dat het voetbal leeft bij Capelle. Bij beide uitwedstrijden naar AZVV en NSVV gingen twee bussen
met supporters mee. Vanmiddag stonden er, ondanks het regenachtige weer, toch weer ruim 500
toeschouwers langs de kant. Zaak dus voor Capelle om volgend jaar weer minimaal een periodetitel te
pakken.
zaterdag 20 mei 2006 / 2e ronde nacompetitie: NSVV - SV Capelle 1-2 (1-0)

Capelle wint de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de nacompetitie. Niets is echter nog beslist, omdat
het verschil in doelsaldo minimaal is. Capelle zal daarom zaterdag 27 mei in de thuiswedstrijd tegen NSVV
opnieuw vol aan de bak moeten.

Foto afkomstig van website NSVV

In de rust hikte Capelle nog tegen een 1-0 achterstand aan. Goalgetter Willem-Jan van der Giesen sloeg voor
NSVV een bres in de Capelle-verdediging. Vijf minuten na rust zorgde Jurgen van Selst voor de gelijkmaker
(1-1) en een kwartier later was het Onno Damen die de Capellenaren op voorsprong bracht (1-2).
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Foto afkomstig van website NSVV

Trainer Frans van Helvoirt was tevreden, maar aan de andere kant ook weer niet. "We hadden zeker met 1-4
of 1-5 moeten winnen gezien de kansen. We waren de hele tijd de bovenliggende partij. Ik liep in de rust met
de NSVV-keeper het veld af en die kon echt niet begrijpen dat wij met 1-0 achter stonden. Die uiteindelijke 12 is nu nog krap aan." Als SV Capelle zaterdag thuis in de return niet verliest, dan volgt, met als inzet een
plaats in de eerste klasse, de eindstrijd op neutraal terrein tegen de winnaar van Groote Lindt-Meerkerk.
Trainer Van Helvoirt: "We hebben zoveel vertrouwen dat ik wel verwacht dat we verder komen."
NSVV - SV Capelle 1-2 (1-0). 20. De Kiviet 1-0 50. J. van Selst 1-1 65. O. Damen 1-2.
zaterdag 13 mei 2006 / 1e ronde nacompetitie: AZVV - SV Capelle 0-1 (0-0)

SV Capelle wist zaterdag AZVV op eigen bodem met 0-1 te verslaan, waardoor de ploeg van trainer Frans
van Helvoirt mede na de 3-3 in de eerste wedstrijd naar de tweede ronde gaat.
Na verkeerd uitverdedigen van AZVV-doelman Kim van de Wege (midden) kreeg Capelle een dot van een kans
op de openingstreffer. Eimert van Pelt (l) en Jurgen van Selst (rechts) straften het slippertje echter niet af.

Foto: Camile Schelstraete (PZC)

Het grootste verschil tussen AZVV en Capelle was de fysieke gesteldheid. De sprintjes van AZVV werden
bijvoorbeeld getrokken op karakter, die van Capelle op souplesse. "Capelle was fitter dan wij", erkende AZVVroutinier Frusch achteraf ook, die zaterdag zijn laatste wedstrijd voetbalde. "Maar wij hebben ook onze
kansen gekregen." De driehonderd toeschouwers in Axel waren getuige van een meeslepend gevecht.
Fouten zorgden voor kansen. AZVV-spelers Jochem Marcus, Mevlud Eryürük en derde (!) doelman Kim van
de Wege stonden door knullig opbouwen/uitverdedigen aan de basis van Capelle-kansen. Er was een
opstootje toen Mevlud Eryürük in een heupzwaai werd genomen. En Jarno Waebeke van AZVV had diverse
keren de kans op een doelpunt.
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Foto: Jan Kolijn (AZVV)

Foto: Marieke Rosenbrand

"AZVV heeft zicht op een vervolg", kopte de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) afgelopen maandag. Dat
vervolg stond tot aan de laatste minuut ook nog overeind. Maar toen kwam de knal van Onno Damen. Van
zeker twintig meter afstand vermorzelde Damen alle dromen van de thuisclub. "Ik had al vijf namen in
gedachten van wie de strafschoppen moesten gaan nemen", blikte Capelle trainer Van Helvoirt terug. Dat zijn
ploeg pas de allerlaatste minuut orde op zaken stelde was geen verdienste. "In de eerste helft hadden we een
overwicht en al op voorsprong moeten komen. Daardoor maakten we het in de tweede helft onszelf moeilijk.
Maar over de twee wedstrijden zijn wij de terechte winnaar geworden", sprak Van Helvoirt verder. In de
volgende ronde voor de nacompetitie komt SV Capelle nu zaterdag uit tegen NSVV, de club van voormalig
Altena- en Roda Boys-trainer Arie Schep, dat in twee wedstrijden Oranje Wit de weg versperde. De ploeg van
Frans van Helvoirt speelt eerst uit. "We gaan van ons eigen spelleke uit. We krijgen altijd de naam dat we
countervoetbal spelen maar dat is niet waar. We spelen echt wel op de aanval. NSVV kan de borst nat
maken, zoveel vertrouwen is er nu bij ons wel. Het is ook een geweldig succes voor de club dat we de
volgende ronde hebben gehaald. Het leeft ook geweldig. We waren met twee bussen supporters in Axel."
Blijdschap bij Capelle na de 0-1 van Onno Damen
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Foto: Jan Kolijn (AZVV)

Foto: Marieke Rosenbrand

AZVV-SV Capelle 0-1 (0-0). 90+5. Onno Damen 0-1. Scheidsrechter: R.J. Collé (Leerdam). Gele kaart:
Martijn Bottinga (AZVV), Tjeu Hamers (SV Capelle). Aantal toeschouwers: 300.
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Foto: Marieke Rosenbrand

Bron: bovenstaand artikel betreft een samenvoeging van het verslag in het Brabants Dagblad en het verslag
in de Provinciale Zeeuwse Courant.
zaterdag 6 mei 2006 / 1e ronde nacompetitie: SV Capelle - AZVV 3-3 (1-1)

Nacompetitiewedstrijden kunnen soms erg leuk zijn. De uitgave tussen Capelle en AZVV was er zo eentje.
Mooie pot voetbal, legio kansen voor SV Capelle. Er werden er dus drie van benut, geen onaardig
gemiddelde. Toch baalde trainer Frans van Helvoirt na afloop. "We hadden er wel zes kunnen maken, dat
hebben we nagelaten. Dus maken we het ons volgende week moeilijk."
AZVV trainer Migom klaagde over het gebrek aan scherpte bij zijn spelers aan het begin van de wedstrijd:
"Dat we zo slap beginnen, is niet nieuw. Dat speelt ons het hele seizoen al parten en ik weet niet hoe dat
komt". Door dat Axelse manco had het duel na twintig minuten al gespeeld kunnen zijn. AZVV was
aanvankelijk nergens en kwam na tien minuten op achterstand toen doelman Youri Bakker een inzet van
Onno Damen prima keerde, maar kansloos was op de rebound van dezelfde speler: 1-0. Migoms ploeg stond
op instorten en mocht zich gelukkig prijzen dat Capelle-aanvoerder Antoin van Pelt eerst de lat raakte en een
minuut later voor open doel hoog over knalde.
Mede door een gedwongen wissel (Leon Goossen verving de geblesseerde Jarno Waebeke) nam AZVV
daarna het heft in handen. De Axelaars kregen steeds meer vat op de aanvallers van Capelle, combineerden
met de minuut beter en zagen dat in de 26e minuut beloond door Mevlud Eryürük. Die stond op de goede
plaats nadat zijn broer Veli de bal doorkopte: 1-1. Tot aan de rust was AZVV hierna de betere ploeg.
Na de rust begonnen de Axelaars echter weer slap aan de wedstrijd. Na zes minuten kregen zij hiervoor de
rekening gepresenteerd. Jurgen van Selst was na een vrije trap als enige attent: 2-1. Van Selst beging even
later een onbesuisde overtreding op Jochem Marcus en AZVV speler Aarnoutse gaf de Brabander even later
een tik toen scheidsrechter Wisse niet keek. Maar Aarnoutse was kennelijk vergeten dat in de nacompetitie
geen gebruik wordt gemaakt van clubgrensrechters. De assistent van de Koudekerkenaar signaleerde het
incident haarscherp en de verdediger van AZVV kon inrukken. "Ik heb niet gezien wat er gebeurde. Maar de
assistent-scheidsrechter zal er niet om liegen", zei AZVV speler Koekkoek. "Dom ja, heel dom."
De numerieke meerderheid leek Capelle uit te buiten toen Antoin van Pelt in de 77e minuut als een duveltje
uit een doosje bij de eerste paal opdook: 3-2. Maar even later had AZVV aanvaller Koekkoek het antwoord
klaar. Capelle-doelman Eric Kuijsten kreeg een kopstoot van Gerben Steyaert niet klem, Koekkoek was er als
de kippen bij: 3-3. AZVV, dat de geblesseerde Youri Bakker wisselde voor Kim van de Wege, overleefde
daarna nog enkele hachelijke momenten. Zo kopte Capelle-invaller Arjan Pruissers voor een leeg doel over
en haalde Jurgen de Reu een inzet van Onno Damen ternauwernood van de lijn. Uiteindelijk bleef het toch 33.
AZVV scoorde drie maal uit dode spelmomenten. Dat zinde Capelle trainer Van Helvoirt allerminst. "Tot drie
keer toe, dat moet natuurlijk niet kunnen. Dat doet heel erg zeer. Dat zullen we volgende week beter op
moeten pakken." Het eindresultaat, thuis 3-3 spelen, is geen goede uitgangspositie voor Capelle. Toch is Van
Helvoirt redelijk optimistisch dat de tweede ronde kan worden bereikt. "We krijgen altijd kansen, scoren
meestal toch wel. Dat moeten we in Axel dus ook doen. Maar dan moet het achterin wel dicht blijven."
SV Capelle-AZVV 3-3 (1-1). 10. Onno Damen 1-0, 26. Mevlud Eryürük 1-1, 51. Jürgen van Selst 2-1, 66.
Jacco Koekkoek 2-2, 77. Antoin van Pelt 3-2, 79. Jacco Koekkoek 3-3. Scheidsrechter: G.J.P. Wisse
(Koudekerke). Rode kaart: 70. Danny Aarnoutse (AZVV). Gele kaart: Antoine Pruissers, Antoin van Pelt en
Alfi Damen (allen SV Capelle). Aantal toeschouwers: 300.
Bron: bovenstaand artikel betreft een samenvoeging van het verslag in het Brabants Dagblad en het verslag
in de Provinciale Zeeuwse Courant.
zaterdag 22 april 2006: SV Capelle - Sliedrecht 3-2 (1-1)

SV Capelle, vorige week al verzekerd van nacompetitievoetbal, wilde het seizoen netjes afsluiten. Dus werd
de klus Sliedrecht serieus opgepakt. Capelle trok uiteindelijk via een winnende treffer van Onno Damen aan
het langste eind en pakte hiermee ook nog de laatste periodetitel. "We hebben 46 punten behaald", rekende
trainer Frans van Helvoirt voor. "Heel knap, de jongens hebben dan ook een dikke pluim verdiend."
Over twee weken wacht Capelle het Zeeuwse AZVV in de nacompetitie. Op enkele wedstrijden na (NOAD
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thuis, Altena thuis en Woudrichem thuis) was er bij Capelle dit seizoen sprake van een uitstekende
wedstrijdmentaliteit, waarbij geconcentreerd / fel aan de wedstrijden werd begonnen. Capelle voetbalde
compact: de verdediging gaf weinig ruimte aan de tegenstanders, terwijl de aanvallers zeer effectief om
gingen met de kansen. Indien Capelle deze lijn voortzet in de nacompetitie, dan is het een kanshebber voor
het 1e klasserschap. De weg hier naar toe is echter nog lang: vijf wedstrijden moet Capelle dan voluit gaan.
maandag 17 april 2006: Woudrichem - SV Capelle 0-2 (0-1)

In het begin van de wedstrijd kreeg Woudrichem een goede mogelijkheid: Versteeg raakte echter de paal.
Hierna begon Capelle de wedstrijd meer te controleren en kreeg het een aantal kansen. Woudrichem wist
echter goed stand te houden. Een kwartier voor rust werd het toch 0-1. Via een combinatie kwam Jurgen van
Selst vrij voor doel en deze schoot de bal keurig langs de keeper. Hierna drong Woudrichem wel aan, maar
tot grote mogelijkheden leidde dit niet. Na rust probeerde Woudrichem druk te zetten via de lange bal naar
voren. Veel succes had Woudrichem hiermee echter niet. Halverwege de tweede helft besliste Capelle de
wedstrijd: via een mooi opgezette aanval kwam de bal bij Marijn Meijer, die beheerst afrondde: 0-2. De
wedstrijd was hierna over: Woudrichem zette geen druk meer en Capelle vond het wel best. Door deze
overwinning stelde Capelle het nacompetitievoetbal zeker. De thuiswedstrijd van a.s. zaterdag tegen
Sliedrecht is alleen nog een formaliteit, waarbij Capelle geen blessures / kaarten moet oplopen.
zaterdag 1 april 2006: SV Capelle - SC Everstein 4-0 (1-0)

Toen Alex van der Schans kreeg te horen dat hij bij SV Capelle in de wedstrijd tegen SC Everstein (4-0 winst)
in de basis zou starten, kon hij het amper geloven. Trainers zijn in de regel doodserieuze mensen. Iemand
voor de gek houden en zeggen dat-ie in de basis mag starten om dat later te herroepen, omdat het 1 aprilgrap betreft, zal maar heel zelden voorkomen. Alex van der Schans dacht zaterdagmiddag dat oefenmeester
Frans van Helvoirt een geintje met hem uithaalde toen hij te horen kreeg dat de verdediger van meet af tegen
SC Everstein aan de bak moest. Van der Schans had er wel een reden voor om die mededeling niet meteen
serieus te nemen. Hij is anderhalf jaar uit de running geweest. Kruisbanden afgescheurd tegen Woudrichem,
een lange lijdensweg begon. Zes maanden lang volstrekte rust houden, daarna revalideren. In december
volgde nog een kijkoperatie. Maar aan alle ellende kwam vorige week een einde, mocht Van der Schans weer
twintig minuten spelen in het eerste elftal. "Ik ben blij dat ik weer kan voetballen. Er zijn ook genoeg bij die
nooit meer aan spelen toekomen." Toch was het voor de voorstopper verrassend dat Van Helvoirt voor hem
koos. "Het team draait goed, we staan tweede. Maar Dennis Rijken en Corné Treffers zijn geblesseerd,
misschien dat ik daarom werd opgesteld." Van der Schans had zijn rechterbeen ingepakt met een soort
brace. "Die moet mijn knieschijf omhoog houden, anders kan er vocht achter komen. Nee, ik heb niks
gevoeld. En ik ben tevreden hoe het liep. Al was het niet makkelijk, want mijn mannetje liet zich regelmatig
terugzakken op het middenveld."
Eimert van Pelt van SV Capelle (rechts) wordt in de rug gesprongen door Everstein-aanvaller Andre van de
Veer:

Foto: Ad van Hasselt
André van de Veer maakte het Van der Schans dan niet zo eenvoudig met zijn manier van spelen, maar
gevaar stichten was er niet bij. Ook de rest van de frontlinie van SC Everstein kon niets uitrichten in het
Capelse strafschopgebied. Dat gold in de eerste helft ook voor de thuisclub, toch ging het met 1-0 aan de
thee. Uit een corner volleyde Arnold van Pelt net buiten de zestien de bal tegen de onderkant van de lat om
via het lichaam van doelman Martin Vegter doel te treffen. Na de rust kreeg Capelle nog een keer hulp van
Everstein, want uit een voorzet van Jurgen van Selst kopte Harry Harskamp de bal voorbij zijn eigen
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doelman: 2-0. De bezoekers wilden daarna de aansluitingstreffer forceren, de ruimte werd dankbaar benut
voor Van Selst. Met twee puntgave treffers gaf hij de zege nog meer cachet. Maar niet alles zat mee deze
zaterdagmiddag. Oranje Wit won verrassend van koploper Schelluinen, daardoor blijft de tweede plaats die
recht geeft op nacompetitievoetbal nog altijd een spannend, maar Capelle heeft de beste troeven.
SV Capelle: Kuijsten, Arnold van Pelt (80. Kemmeren), Van der Schans, Bert Rijken, Pruijssers (80. Antoin
van Pelt), Meijer, Arjan Rijken, Onno Damen, Van Selst, Hamers (75. Alfi Damen), Eimert van Pelt.
zaterdag 25 maart 2006: SV Meerkerk - SV Capelle 2-3 (1-0)

Het begin van de wedstrijd was voor Capelle. Meerkerk kwam in de loop van de eerste helft echter beter in
het spel en kwam zelfs voor: 1-0 via Versluis. Dit was ook de ruststand. Capelle kwam kort na rust echter
weer op 1-1. Geklungel in de verdediging van Meerkerk werd koelbloedig afgestraft door Tjeu Hamers. Na
een uur speeltijd kreeg Capelle een penalty: deze werd keurig benut door Capelle keeper Kuijsten, waardoor
de stand op 1-2 kwam. Doelman Michel van den Berg van Meerkerk was het niet eens met deze strafschop
en gaf het nodige commentaar. Scheidsrechter Lamse accepteerde dit niet en stuurde Van den Berg met
rood het veld af. Hierna komt Meerkerk toch nog op op 2-2: een schot op doel wordt door Meerkerk speler
Kooijman van richting veranderd, waardoor doelman Kuijsten van Capelle kansloos is. Capelle heeft hierna
pech met een bal op de lat van het Meerkerk doel. Kort daarna krijgt Meerkerk nog een goede kans, maar
keeper Kuijsten weet met een reflex de kopbal te keren. Uiteindelijk trekt Capelle toch nog aan het langste
eind. Een speler van Meerkerk begaat een overtreding binnen het strafschopgebied en Capelle keeper
Kuijsten mag voor de tweede maal een strafschop nemen. Deze keer schiet hij de bal in de andere hoek: 2-3.
Door de overwinning blijft Capelle in de race voor de nacompetitie. Capelle moet de komende wedstrijden nog
tegen SC Everstein (thuis), Woudrichem (uit) en Sliedrecht (thuis).
zaterdag 11 maart 2006: Almkerk - SV Capelle 1-3 (1-3)

Capelle-trainer Frans van Helvoirt was er vooraf niet gerust op. Katten in het nauw maken in de regel rare
sprongen. Bovendien had zijn ploeg in de laatste competitiewedstrijd ook zomaar de punten ingeleverd bij
degradatiekandidaat NOAD. Maar bang hoefde Capelle niet te zijn, al vocht Almkerk voor zijn laatste kans en
begon het goed aan de wedstrijd: er was meteen in het begin een grote mogelijkheid voor Almkerk. Spits
Mark van Noorloos miste echter. Hierna kwam Capelle door Bert Rijken via een counter op 0-1. Almkerk
kwam via Pieter de Bok weer op 1-1. Capelle kwam echter al weer snel op voorsprong via Tjeu Hamers: 1-2.
Vlak voor rust scoorde routinier Toine van Pelt voor Capelle de 1-3. Na de pauze bleek Almkerk niet bij
machte een vuist te maken. Vijf minuten voor tijd kreeg SV Capelle nog een penalty. Zoals vaker dit seizoen
nam keeper Kuijsten de penalty, maar deze keer trof hij geen doel. Derhalve werd de eindstand 1-3. Capelletrainer Van Helvoirt was tevreden: "We hebben goed gevoetbald, dat was de laatste tijd wel anders. Mooie
zege, we blijven daardoor ook meedoen om de periodetitel."
zaterdag 18 februari 2006: SV Capelle - NOAD'32 0-1 (0-0)

NOAD’32 greep zaterdag bij SV Capelle weer een strohalm om het tweedeklasserschap te continueren. Het
duel kwam wat lauw op gang in Capelle. Voor de pauze was de beste kans van NOAD voor Erik van Kessel
na een teruglegger van Peter van der Velden. Op doellijn stond nog een verdediger van SV Capelle om de
loeiharde bal met het hoofd te keren. Kort voor rust kwam Capellenaar Tjeu Hamers vrij voor de keeper, maar
hij wist de bal op 2 meter afstand naast te knikken. Na de thee kwamen de Wijk en Aalburgers gedreven uit
de kleedkamer. Capelle kreeg nog wel een goede mogelijkheid, maar dit schot werd geblokt. Hierna ontstond
er een overwicht voor NOAD en dit resulteerde in de verdiende 0-1. De ingevallen John van Bergeijk had er
zijn aandeel in na de opzet van Huub Blom. Berry van Loon lukte het de aanval af te maken. Het was nog
even bijten voor NOAD’32, maar de drie punten gingen mee naar Wijk en Aalburg. Capelle zet een negatieve
trend voort: te vaak wordt namelijk verloren van laaggeplaatste ploegen. Dit kan Capelle aan het eind van de
competitie het nacompetitievoetbal kosten.
zaterdag 11 februari 2006: SV Capelle - Oranje Wit 2-1 (2-0)

Capelle, gedeeld tweede in de competitie, speelde zaterdag de topper tegen de nummer vier van de ranglijst
Oranje Wit uit Dordrecht. Deze grote vereniging speelde vorig jaar nog in de eerste klasse. Capelle miste in
deze wedstrijd een aantal vaste krachten. Het begon echter goed aan de wedstrijd en kwam via een vrije trap
van Tjeu Hamers op 1-0. Hierna kreeg Capelle volop de ruimte van Oranje Wit, maar tot veel kansen leidde
dit niet. Kort voor rust krijgt Oranje Wit een grote kans op de gelijkmaker. Keeper Kuijsten van Capelle redt
echter voortreffelijk. Aan de andere kant valt in de blessuretijd wel een doelpunt: Damen loopt de verdediging
van Oranje Wit er uit en rond beheerst af: 2-0.
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Bron foto's: website Oranje Wit
In de tweede helft komt Capelle onder druk te staan. Oranje Wit krijgt kansen, maar Capelle doelman Kuijsten
blijft attent en houdt zijn doel schoon. Scheidsrechter Van Hilst dacht in een duel tussen Oranje Wit speler
Zuidgeest en Capellenaar Van Pelt te zien dat Zuidgeest een elleboog aan zijn tegenstander gaf en stuurt
Zuidgeest met rood van het veld. Het was echter meer een duel van trekken en duwen, maar zeker geen
elleboogstoot. Aan het eind van de wedstrijd krijgt Capelle nog een grote kans: doelman Van der Borst van
Oranje Wit redt vakkundig. Kort hierna krijgt Oranje Wit nog een terechte strafschop: Bajrami zet de stand op
2-1. Oranje Wit krijgt echter geen gelegenheid meer om terug te komen: Scheidsrechter Van Hilst fluit hierna
meteen voor het einde van de wedstrijd. Een zwaar bevochten overwinning voor Capelle, die niet geheel
verdiend was: een gelijkspel had een betere afspiegeling geweest. Echter: de uitwedstrijd in Dordrecht verloor
Capelle onterecht en met deze overwinning is dat weer recht gezet. Capelle verstevigde door deze
overwinning zijn positie op de ranglijst en moet nu in staat zijn minimaal de derde plaats te behalen. Deze
plaats geeft recht op nacompetitie voetbal.
zaterdag 21 januari 2006: SV Capelle - Altena 1-2 (0-0)

Een aardige verrassing van Altena tegen het hoog geplaatste SV Capelle. Bij de rust was het nog 0-0. Een
minuut na de pauze mikte Karel Bauman op de voorzet van Mathijn Duijzer de 0-1 binnen. Tien minuten voor
tijd joeg John Matheusen een vrije trap over de muur in de rechter bovenhoek voor de 0-2. Daarmee waren
de drie punten binnen, al maakte SV Capelle dan nog 1-2 door Jurgen van Selst. Van Selst kreeg nog wel de
rode kaart en de laatste mogelijkheid was voor jongeling Marijn Verlee van Altena, die op de lat schoot.
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zaterdag 14 januari 2006: De Zwerver - SV Capelle 0-2 (0-0)

Het was een matige en stevige pot voetbal die De Zwerver en SV Capelle op de Kinderdijkse mat legden. De
thuisclub had duidelijk moeite met het gegroepeerde spelletje van de gasten. Slechts Raymond Visser wist
zich voor rust enkele malen te onderscheiden met gave voorzetten en Hugo Penning kreeg in het eerste
bedrijf een dikke scoringskans. Meer echter viel er van de Zwerver-zijde niet te beleven. Na de pauze
probeerden de Kinderdijkers meer druk te zetten. Dat leidde tot een veldoverwicht en counterkansen voor SV
Capelle. Bij één daarvan (in de 60e minuut) claimde men een strafschop nadat gelegenheidsvoorstopper
Frans Jonker een tegenstander had aangetikt. De scheidsrechter kende de elfmetertrap toe en zag hoe
doelman Erik Kuijsten raakschoot: 0-1. Vijf minuten later ging de wedstrijd definitief in het slot toen Diede van
den Ouden namens de thuisclub verzuimde een voorzet te blokken en Eimert van Pelt in staat werd gesteld
doeltreffend uit te halen.
zaterdag 17 december 2005: GJS - SV Capelle 2-1 (1-0) (beker)

SV Capelle is uitgeschakeld in de derde ronde van de KNVB beker. Eersteklasser GJS uit Dalem kwam in de
eerste helft op voorsprong. In de tweede helft wist Capelle nog op 1-1 te komen, maar uiteindelijk trok GJS
aan het langste eind: 2-1.
zaterdag 10 december 2005: SV Capelle - Schelluinen 1-2 (0-2)

Officiële openingen en voetballen gaan bij tweedeklasser Capelle niet zo goed samen. Want de topper tegen
Schelluinen werd verloren: 1-2. Nog voordat zaterdagmiddag de bal nog maar één omwenteling had gemaakt
werden er bij SV Capelle al felicitaties uitgedeeld. Dat gebeurde bij de ingang van het sportpark. Want daar
werd om halftwee een officiële handeling verricht, de onthulling van een bord met daarop de naam
Mandemakers Sportpark. Het doek werd weggetrokken door Dennis Mandemakers, de zoon van
keukenkampioen Ben. De geldschieter zelf was dus niet aanwezig. "Mijn vader heeft een zakelijke afspraak.
Want er moeten natuurlijk wel keukens worden verkocht om dit te kunnen bekostigen", lachte de zoon.
Hoeveel rijker de club wordt, daar ging voorzitter Frank van Ierland niet op in. Van Ierland rekende zich een
beetje rijk met deze nieuwe mijlpaal. Hij hoopte erop dat deze plichtpleging een extra motivatie zou zijn voor
de thuisclub om Schelluinen, koploper in de tweede klasse F, beentje te lichten. "We gaan vanmiddag winnen
hè", riep de preses de spelers na afloop van de onthulling toe. De spelers reageerden maar amper. Misschien
realiseerden ze zich toen dat er te veel van hen werd gevraagd om de ongeslagen status van Schelluinen aan
barrels te schieten. En terecht, want na negentig minuten schimmenspel was Van Ierland een illusie armer: 12.
"Officiële openingen en dan voetballen, dat gaat bij ons niet zo goed samen", weet verdediger Antoine
Pruijssers. "Hetzelfde overkwam ons met de tribune. Toen verloren we van OJC." Frank van Ierland had zijn
gelijk kunnen krijgen als SV Capelle in de eerste tien minuten iets zorgvuldiger met de kansen was
omgesprongen. Uit een vrije trap in het strafschopgebied ramde Onno Damen over. Kort daarop werd een
schot van Damen niet klemvast gepakt door doelman Ron Kersbergen. In de rebound ramde Jurgen van
Selst het speeltuig tegen het lichaam van de doelwacht. Pal daarop was alles anders. Leon de Bruijn, de
aartsgevaarlijke spits waarop Pruijssers nimmer vat kreeg, was zijn cipier kwijt en werd gestuit door doelman
Erik Kuysten. Dat gebeurde onreglementair en binnen de beruchte lijnen. De Bruijn belastte zich met het
karweitje vanaf de stip en schoot raak, al had Kuysten de bal nog wel beroerd: 0-1. Goed tien minuten later
was De Bruijn weer succesvol, deze keer met een kopbal. Capelle ontkwam aan een derde tegentreffer toen
John Wijnvelt voor een leeg doel naast mikte. De thee gaf blijkbaar een opkikker, want gedurende de tweede
helft had de thuisclub het heft in handen. Maar meer dan een treffer van Antoin van Pelt leverde dat niet op:
1-2.
SV Capelle: Kuysten, Pruijssers, Snijders (75. Rosenbrand), A. Rijken, B. Rijken, O. Damen, T. van Pelt,
Meijer, A. Damen, Van Selst (85. Kemmeren), E. van Pelt.
zaterdag 3 december 2005: Tricht - SV Capelle 1-2 (1-1)

SV Capelle heeft een goede verstandhouding met de slotfase. Al een paar maal werd op het scheiden van de
markt drie punten in de wacht gesleept. Zaterdag herhaalde dat scenario zich bij Tricht: 1-2. Eerst moest er
wel een achterstand worden weggepoetst. Dat gebeurde vlak voor rust. Uit een strafschop schoot doelman
Erik Kuijsten de gasten onberispelijk naar de 1-1. Meer leek er niet in te zitten, maar daar dacht Jurgen van
Selst in de 90ste minuut toch anders over.
zaterdag 19 november 2005: Sliedrecht - SV Capelle 1-2 (0-2)

Capelle heeft blijkbaar zijn lesje geleerd toen het vorige week met een laat-maar-waaien-instelling aan de
wedstrijd tegen Woudrichem begon en dan ook prompt met verlies werd opgescheept. Furieus werd er bij
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Sliedrecht gestart om zo meteen de angel uit de thuisclub te halen. Het leverde twee treffers op, geboren uit
het boekje. Voetbal zoals voetbal hoort te zijn. Geen vuiltje aan de lucht, maar dat was schijn. In de tweede
helft sloop de angst erin. Maar de zege weggeven was er niet meer bij.
zaterdag 12 november 2005: SV Capelle - Woudrichem 1-2 (1-2)

Doordat Capelle slap begon kreeg Woudrichem volop de ruimte. Binnen een kwartier stond Woudrichem door
twee afstandschoten op 0-2. Na geruzie aan de rand van het veld werd de wedstrijd enkele minuten gestaakt.
De grensrechter van Woudrichem moest met een rode kaart het veld verlaten. Na de hervatting van de
wedstrijd kwam Capelle kort voor rust via een schot op 1-2. De bal passeerde hierbij echter niet de doellijn,
maar desondanks zag scheidsrechter Van Bracht een doelpunt.
In de tweede helft kreeg Capelle nog wel wat kansjes. Er werd nog een doelpunt van Capelle onterecht
afgekeurd. Capelle had echter het verlies geheel aan zichzelf te danken: Capelle speelde zonder overtuiging /
strijdlust en speelde voornamelijk tegen zichzelf. Woudrichem maakte hier dankbaar gebruik van.
zaterdag 5 november 2005: SC Everstein - SV Capelle 0-3 (0-2)

Normaal gesproken trekt Capelle direct furieus ten aanval, maar deze keer waren de rollen volledig
omgedraaid. In de openingsfase miste Everstein-speler Alexander Witte een aardige kans terwijl een kopbal
van medespeler André van der Veer van de lijn werd gehaald. Zoals zo vaak viel de openingstreffer echter
aan de andere kant. In de dertiende minuut liet Werndly te veel ruimte aan Onno Damen. De
rechtermiddenvelder van Capelle kreeg daardoor vrije baan en met een schot in de korte hoek gaf hij keeper
Martin Vegter het nakijken: 0-1. Everstein was niet aangeslagen. Er werd fris gevoetbald, de combinaties
werden in een hoog tempo uitgevoerd en het gros van de aanvallen liep over de enorm gretige Van der Veer.
Hij liet enkele prachtige solo’s zien maar zowel de voorzet als de afronding waren stukken minder. Everstein
was nog altijd de betere ploeg en iedereen wachtte op de meer dan verdiende gelijkmaker. Er was bijna een
half uur gespeeld toen Peter Verwolf een voorzet vanaf links losliet. Met de kopbal van Van der Veer was
niets mis, maar evenmin met de reactie van Capelle-doelman Eric Kuijsten. De langlopende tegenaanval van
de gasten werd Everstein fataal. De kopbal van Eimert van Pelt kon nog van de doellijn worden gehaald,
maar uit de rebound verdween de inzet van Jurgen van Selst tussen de palen: 0-2. In het laatste kwartier
bleek dat Everstein aardig was geknakt. De voorheen goed uitgevoerde aanvallen werden nu
individualistische acties die allemaal verzandden in de afweer van de bezoekers. De ergernis over het
optreden van scheidsrechter Peijnenburg, die meer oog leek te hebben voor de overtredingen van Everstein
dan van Capelle, nam langzaam maar zeker toe. Toen het rustsignaal had geklonken werd hij luidkeels en
hartgrondig uitgekafferd door Ruud Wijnings, de vlaggenist van Everstein. Die betichtte hem onder andere
van partijdig fluiten.

Bron foto: REGIO-VOETBAL.NL
Bij het begin van de tweede helft kostte het Everstein zichtbaar moeite om zich nog op te peppen. Van het
goede spel van de eerste drie kwartier was niet veel meer over en het was zaak dat de thuisclub zich niet
onder de voet liet lopen. In de twaalfde minuut begon Capelle-aanvoerder Onno Damen, een van de betere
spelers, vanaf het middenveld aan een imposante solo. Man na man liet hij zijn hielen zien en nadat hij ook
keeper Vegter had omspeeld lag de weg naar de derde treffer open. In een reflex sloeg Martijn Wittebol de
bal echter uit het doel. De rode kaart was terecht, evenals de strafschop. Die werd door Bert Rijken echter zo
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slap en weinig gericht ingeschoten dat het Vegter geen enkele moeite kostte de bal te stoppen. Hierna beliste
Capelle de wedstrijd definitief. Na simpel balverlies van Olaf van ’t Veen op het middenveld ging Eimert van
Pelt er vandoor. Niemand slaagde erin hem van de bal te zetten en na een breedtepass mocht Van Selst het
vonnis voltrekken: 0-3. In de twintigste minuut werd Van Selst door een curieuze redding van Vegter van zijn
derde doelpunt afgehouden. Hoewel de wedstrijd was gespeeld kreeg de thuisclub toch nog twee riante
kansen. Op aangeven van Thijs Hijman mocht Van ’t Veen ongehinderd aanleggen voor een schot dat
rakelings naast de paal verdween. In de slotfase kreeg Hijman, op aangeven van Brouwer, een kans die
lastiger was. Hij wurmde zich tussen twee verdedigers door, maar ook hij schoot de bal naast het doel.
Enkele minuten voor tijd had Capelle pech toen een kopbal van laatste man Dennis Snijders via de
binnenkant van de paal weer in het veld sprong.
zaterdag 29 oktober 2005: SV Capelle - SV Meerkerk 3-2 (0-1)

Een strafschop gemist, tegen een 0-2 achterstand aankijken met nog tien minuten op de klok. Menig ploeg
zou de handdoek in de ring gooien, maar Capelle niet. "Er staan in ons elftal een paar jongens die echt tot het
gaatje gaan", weet trainer Frans van Helvoirt. "En die trekken de rest mee. Ja, misschien dat we daarom zo
dikwijls succesvol zijn in de slotfase." Van Helvoirt had ook een gouden hand van wisselen, want het waren
de invallers Martijn Boutier en Marijn Meijer die de stand gelijktrokken. Onno Damen maakte het feest bijna
compleet: vrije trap, bal in het kruis. Bijna compleet, want de eerste periodetitel werd net niet gepakt. Die ging
naar Schelluinen.
zaterdag 22 oktober 2005: SV Capelle - Rijen 6-0 (beker)

SV Capelle boekt een makkelijke overwinning op zondag vierdeklasser Rijen en bekert verder.
zaterdag 15 oktober 2005: NOAD'32 - SV Capelle 1-2 (0-1)

Op de zege van SV Capelle viel in principe weinig af te dingen. Het was aan keeper Patrick Scheffers bij
NOAD'32 te danken, dat het niet tot een monsterscore kwam voor de gasten uit Capelle. Na ruim een kwartier
was het 0-1 door een eigen doelpunt van Jerry Bouman, die op zijn huid werd gezeten door Antoine van Pelt.
Zwaar tegen de verhouding in kwam NOAD'32 na de pauze op 1-1. Berry van Loon was de maker. De
verdiende 1-2 voor SV Capelle viel uit een zondagschot van Alfi Damen.
zaterdag 8 oktober 2005: Oranje Wit - SV Capelle 4-1 (1-0)

Een oude voetbalwet zegt dat als je de kansen niet benut, je wordt afgestraft. Die wet bestaat nog altijd, zo
ondervond SV Capelle. "Bij de rust had het wel 3 of 4-0 voor ons moeten zijn", treurde trainer Frans van
Helvoirt. Dus niet, het omgekeerde gebeurde en binnen vijf minuten na de hervatting was de koers gelopen:
3-0. In de slotfase scoorden beide ploegen nog een maal. Van Selst redde de eer voor Capelle.
zaterdag 1 oktober 2005: SV Capelle - Almkerk 2-0 (2-0)

Arm Almkerk. Het kwam er in de eerste helft helemaal niet aan te pas, kreeg alle hoeken van het veld te zien.
"Het zag er heel goed uit", vond Capelle-trainer Frans van Helvoirt. "Ik heb ook echt genoten van het spel."
Het meest tevreden was de oefenmeester uiteindelijk met de twee treffers die in het eerste bedrijf werden
geboren. De eerste had een hoog broertjesgehalte. Onno Damen leverde de voorzet, Alfi tikte binnen. De 2-0
was een beauty. Een uittrap van de Capelle-doelman belandde voor de voeten van Eimert van Pelt. Hij
haalde geweldig uit vanaf dertig meter.
zaterdag 24 september 2005: Altena - SV Capelle 1-3 (0-0)

Rustig kabbelde de wedstrijd voort, een brilstand lag in het verschiet. Maar vanaf de 88ste minuut was alles
anders: doelpunten vielen als rijpe appelen, de emoties liepen hoog op. Want toen Onno Damen namens
Capelle alsnog de jongens van het scorebord aan het werk had gezet, sloegen bij Altena-speler Karel
Bauman de stoppen door. Hij ging zomaar op de hand van een Capelle-verdediger staan, direct rood. Terwijl
de dader de gang naar de kleedkamer maakte, kwam Altena op gelijke hoogte. Maar pal daarop blunderde de
doelman van Altena: Jurgen van Selst kon zomaar binnenkoppen. De koek was nog niet op: Tjeu Hamers
strooide nog wat extra zout in de wonden. "Als ik een zwak hart had gehad, dan had ik niet meer op mijn stoel
gezeten", kenschetste trainer Frans van Helvoirt de slotminuten.
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Bron foto's: REGIO-VOETBAL.NL / website Altena
zaterdag 17 september 2005: SV Capelle - De Zwerver 1-1 (0-0)

Het venijn zat zaterdagmiddag bij de wedstrijd tussen de tweedeklassers SV Capelle en De Zwerver in de
staart: 1-1. Meer dan zeven maanden was Jurgen van Selst niet tussen de kalklijnen te vinden. Een
longziekte hield de aanvaller aan de kant. „Ik had het er best moeilijk mee. Met pijn in het hart stond ik op
zaterdagmiddag aan de zijlijn te kijken.“ Vier weken geleden stapte hij weer het trainingsveld op. Eerst met de
verzorger, later met de groep. Gistermiddag maakte Van Selst bij SV Capelle zijn rentree. Een onverwachte
terugkeer. „Ik zou eigenlijk met het tweede meedoen. Maar ik ben thuis aan het klussen, ze moesten te vroeg
voetballen.“ Dus werd de aanvaller maar toegevoegd aan de selectie van het eerste. Een niet alleen dat, Van
Selst moest aan de bak. Hij bleek het scoren nog altijd niet verleerd, zo bleek in de 85e minuut. Bij een
terugspeelbal geloofde Van Selst in zijn kansen. Hij joeg op de bal. De doelman van De Zwerver was er
eerder bij, maar trapte de bal in de buik van de aanvaller. Die had er geen moeite mee om de 1-0 op het
scorebord te zetten.
Maar voldoende voor de winst was het niet, want acht minuten later leverde de pompen-of-verzuipentactiek
alsnog de gelijkmaker op. „Dan denk je dat je de winnende gescoord hebt, geven we het nog weg. Dat was
wel een beetje zuur. Maar voor mezelf heb ik een goed gevoel aan de wedstrijd overgehouden.“ Trainer
Frans van Helvoirt had niet zo’n goed gevoel. „Bij die corner stond die jongen helemaal vrij. En dat kan
natuurlijk niet, op deze manier twee punten verkwanselen.“ Keerzijde: een gelijk spel deed meer recht aan de
aard van de wedstrijd.
zaterdag 10 september 2005: Schelluinen - SV Capelle 3-0 (3-0)

Schelluinen hanteert heel graag de lange bal, want het heeft in de frontlinie een paar boomstammen staan.
Dus moet je extra alert zijn. Maar ondanks al die waarschuwingen tijdens de wedstrijdbespreking van trainer
Frans van Helvoirt ging het mis. Niet in de eerste 25 minuten. "We lieten die gasten het spel maken, wij
zakten zelf in. Dan haal je de lange bal er vanzelf uit." Maar daarna ging het fout. Na dode spelmomenten
werd Capelle tot drie maal toe in verlegenheid gebracht. Binnen tien minuten zat de thuisclub op rozen: 3-0.
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Bron foto's: website Schelluinen
zaterdag 3 september 2005: SV Capelle - Tricht 2-1 (1-1)

Beide ploegen speelden slordig. Frans van Helvoirt dacht dat hij zijn debuut als hoofdtrainer met een
gelijkspel zou afsluiten. Maar Onno Damen had in de laatste minuut nog een verrassing voor hem in petto na
een scherpe counter: 2-1.
zaterdag 20 augustus 2005: SV Capelle - NEO'25 7-0 (beker)
dinsdag 23 augustus 2005: JEKA - SV Capelle 2-2 (beker)
zaterdag 27 augustus 2005: WSC (zo) - SV Capelle 0-1 (beker)

Capelle is eerste geworden in de poule van de KNVB beker en bekert verder. Met name de uit-overwinning
op eersteklasser WSC was knap: een groot deel van de wedstrijd speelde Capelle met tien man. Desondanks
gaf Capelle nauwelijks kansen weg en kreeg zelfs een aantal kansen op een grotere voorsprong. Overigens
was dit de tweede overwinning op WSC: een week eerder werd in een oefenwedstrijd met 3-0 van de
Waalwijkers gewonnen.

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