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Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2006-2007
zaterdag 2 juni 2007: SV Capelle - Dubbeldam 7-1 (2-0)

Op het sportcomplex van V.V. Schelluinen speelden Capelle en Dubbeldam de nacompetitie finale met als
inzet een plaats in de tweede klasse. Capelle begon zeer gemotiveerd aan de wedstrijd en zette de
Dordtenaren goed onder druk. Uiteindelijk wist Onno Damen de 1-0 op het scorebord te zetten. Even later
was het Tjeu Hamers, die voor de 2-0 zorgde. Kort voor rust kreeg een speler van Dubbeldam zijn tweede
gele kaart en derhalve moest Dubbeldam met 10 man verder.

file://C:\S.V. Capelle website\capelle_wed20062007.html

10-8-2012

www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. Cap... pagina 2 van 19

file://C:\S.V. Capelle website\capelle_wed20062007.html

10-8-2012

www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. Cap... pagina 3 van 19

file://C:\S.V. Capelle website\capelle_wed20062007.html

10-8-2012

www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. Cap... pagina 4 van 19

Bron foto's: Cees van Tilborg (Giessen)
Door de numerieke meerderheid kwam er na de rust meer ruimte voor Capelle. Bovendien hielp een
Dubbeldammer Capelle ook nog eens met een eigen doelpunt aan de 3-0. Even later kwam Dubbeldam via
een mooie vrij trap terug: 3-1. Capelle wilde het echter niet spannend maken en via Tjeu Hamers werd het 41. De van een schorsing terug gekomen Jurgen van Selst liet daarna zien dat hij het scoren niet verleerd is:
via drie doelpunten bracht hij de eindstand van 7-1 op het scorebord. Capelle kende een vrij moeizaam
seizoen, maar uiteindelijk kwam het de nacompetitie nagenoeg probleemloos door en dus mag Capelle
volgend seizoen weer in de tweede klasse acteren.
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Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
zaterdag 26 mei 2007: GVV'63 - SV Capelle 0-3 (0-0)

In de eerste helft van de wedstrijd gebeurde voor beide doelen niet al te veel. De wedstrijd speelde zich met
name af op het middenveld. Zowel GVV als Capelle kregen wat kleine kansjes, maar deze werden niet benut.
Na rust was Capelle duidelijk beter. Capelle kreeg diverse goede mogelijkheden, maar verzuimde deze te
benutten. Uiteindelijk schoot Onno Damen halverwege de tweede helft de 0-1 binnen. Kort daarna maakte
Davy van Balkom voor het doel een mooie kapbeweging en schoot hierna met een bekeken schuiver de 0-2
binnen. Het was hierna duidelijk te merken dat GVV er niet meer in geloofde. In de slotfase tekende invaller
Arjan Pruijssers met een knappe kopbal de eindstand van 0-3 aan.
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Bron foto's: website GVV'63
In de finale van de nacompetitie moet Capelle aantreden tegen Dubbeldam uit Dordrecht. Deze verloren
vandaag uit bij Hardinxveld met 1-0, maar hadden de eerste wedstrijd tegen Hardinxveld met 1-0 gewonnen.
Hierdoor moesten strafschoppen de beslissing brengen en hierbij was Dubbeldam het meest doeltreffend.
Dubbeldam betreft een vereniging met zowel een zondag- als een zaterdagtak. De zondagtak is veruit de
grootste, maar de zaterdagtak kent ook vier elftallen. Dubbeldam zaterdag 1 kende afgelopen jaar een goed
seizoen en bestaat voornamelijk uit geroutineerde spelers. Het is een fysiek sterk elftal met een uitstekende
keeper, die veel punten voor Dubbeldam gepakt heeft. Dubbeldam werd dit seizoen tweede in de derde
klasse C achter kampioen De Alblas en kreeg de minste tegentreffers uit deze klasse. Verder was het de
ploeg met de minste nederlagen: er werd dit jaar slechts 4 keer verloren. Daar staat tegenover dat
Dubbeldam relatief weinig scoorde en dit seizoen maar liefst 9 maal gelijk speelde. Hierdoor moest
Dubbeldam dan ook de titel aan De Alblas laten. Ondanks dat Dubbeldam in de competitie weinig gescoord
heeft, scoort het in de nacompetitie er wel lustig op los: tot op heden werd 10 keer het net gevonden. Capelle
is dus gewaarschuwd voor deze gevaarlijke ploeg.
zaterdag 19 mei 2007: SV Capelle - GVV'63 2-0 (2-0)

Capelle pakte in de eerste wedstrijd van de tweede ronde van de nacompetitie een belangrijke overwinning
op GVV'63. Over de gehele wedstrijd bezien speelde Capelle geen goede wedstrijd. Achterin werd echter
weinig weg gegeven en voorin werd goed omgesprongen met de kansen. Hierdoor liep Capelle in de eerste
helft via Tjeu Hamers en Davy van Balkom uit naar een 2-0 voorsprong.
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Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
Na de rust consolideerde Capelle de voorsprong. GVV'63 zet wel druk, maar behoudens een bal op de lat van
Capelle kwam de voorsprong niet echt meer in gevaar. Vervelend was wel dat Antoin van Pelt in deze
wedstrijd voor een sliding van achteren een rode kaart kreeg. Gezien de aard van de overtreding en het
sportieve karakter van de wedstrijd had geel meer op zijn plaats geweest. De scheidsrechter zag dit echter
anders, waardoor Antoin in ieder geval voor de uitwedstrijd van volgende week in Gameren geschorst is. Met
de 2-0 uitslag is nog niets beslist. GVV'63 staat er om bekend thuis zijn beste wedstrijden te spelen en dus zal
Capelle nog een keer vol moeten gaan om de finale te bereiken.
zaterdag 28 april 2007: Ameide - SV Capelle 4-0 (1-0)

Capelle begon gespannen aan de wedstrijd tegen Ameide. Een punt was noodzakelijk om zeker te zijn van
klasse handhaving en niet afhankelijk te zijn van de uitslag van de wedstrijd Wieldrecht-Groote Lindt. Toen
Ameide op 1-0 kwam, moest Capelle meer op de aanval spelen om toch nog een punt te pakken. Dit bracht
niet het gewenste resultaat. Ameide profiteerde dankbaar van de ruimte en liep uit naar een 4-0 overwinning.
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Deze overwinning was verdiend, maar wel enigszins geflatteerd. De uitslag paste wel in het wisselvallige
seizoen van Capelle. Vorige week werd met goed spel gewonnen van Woudrichem, maar in de cruciale
wedstrijd tegen Ameide liet Capelle het afweten.
Door deze nederlaag en de 3-1 overwinning van Wieldrecht op Groote Lindt is Capelle veroordeeld tot
nacompetitievoetbal. Weliswaar heeft Capelle een gelijk puntenaantal als Wieldrecht en Groote Lindt, maar
het doelsaldo is slechter. Verder degraderen in de tweede klasse F Altena en SSC'55 rechtstreeks. In de
spannende strijd om de eerste plaats trok Wilhelmina'26 aan het langste eind: het won met 1-4 bij medetitelkandidaat Oranje Wit, terwijl concurrent Everstein op een 0-0 gelijkspel bleef steken tegen Sliedrecht.
Oud-Capelle trainer Ad van Dongen heeft dus wederom een knappe prestatie geleverd door Wilhelmina'26 in
twee seizoenen van de derde klasse naar de eerste klasse te brengen.
In de nacompetitie is Capelle ingedeeld bij de derdeklassers Giessen, GVV'63, WNC, EBOH, Hardinxveld en
Dubbeldam. Capelle zal in de tweede ronde instromen en speelt de thuis- en uitwedstrijden op zaterdag 19
mei en zaterdag 26 mei. Mocht Capelle deze ronde doorkomen, dan volgt de finale op zaterdag 2 juni.
Kortom: een lange weg voor Capelle om te bewijzen dat ze in de tweede klasse thuis horen. De
tegenstanders zullen zeer gemotiveerd zijn, omdat zij iets te winnen hebben. Capelle kan in deze
nacompetitie alleen maar verliezen en zal tegen de fysiek sterke ploegen alles moeten geven om
tweedeklasser te blijven.
Mocht Capelle er in slagen tweedeklasser te blijven, dan moet het onderstaande voor Capelle volgend
seizoen voldoende motivatie geven om 100 % inzet te tonen in de twee wedstrijden tegen Ameide. Ameide
verloor de eerste wedstrijd van Capelle dit seizoen met 3-1, doordat Capelle die wedstrijd gewoon beter was
en niet omdat er sprake was van een "schoppartij". Ameide trainer Peter de Vaal zag dit anders en had
afgelopen zaterdag na de wedstrijd nog een onsportieve opmerking richting Capelle: “We hadden duidelijk

wat recht te zetten na die vervelende, eenzijdige schoppartij in Brabant. Voor ons stond er niks meer op het
spel, maar mijn jongens wilden perse winnen. Ten koste van veel”, lachte Ameide-trainer Peter de
Vaal" (bron: REGIO-VOETBAL.NL)
zaterdag 21 april 2007: SV Capelle - Woudrichem 3-1 (2-1)

Capelle boekt thuis een belangrijke overwinning op Woudrichem. Capelle kan hierdoor in ieder geval niet
meer rechtstreeks degraderen. Wel is het nog mogelijk dat Capelle veroordeeld wordt tot het spelen van
nacompetitie om het tweedeklasserschap te behouden. Dit speelt alleen als Capelle volgende week bij
Ameide verliest en Wieldrecht thuis van Groote Lindt weet te winnen. Om dit te voorkomen moet Capelle
volgende week uit bij Ameide dus minimaal een punt pakken. Een overwinning is nog wenselijker, omdat er
nog een (theoretische) kans is op de 3e periode.
Antoin van Pelt, reeds jaren een verdienstelijk speler voor Capelle 1, speelde zijn laatste competitie
thuiswedstrijd voor Capelle. Volgend seizoen gaat hij in een lager elftal voetballen bij Capelle en gaat hij zich
eveneens bekwamen in het trainersvak bij Waspik 2. Overigens bleek een week later dat het niet de laatste
thuiswedstrijd was voor Antoin, omdat Capelle zich moet zien te handhaven in de tweede klasse via de
nacompetitie.
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Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
zaterdag 31 maart 2007: De Zwerver - SV Capelle 1-0 (0-0)

De Zwerver en Capelle leken op een bloedeloze 0-0 af te stevenen. Een kwartier voor tijd kreeg De Zwerver
echter een penalty. Arie Tuytel bracht De Zwerver hieruit op 1-0. In de slotfase kregen zowel Kinderdijker
Vincent Luiten, als Capellenaar Eimert van Pelt na een opstootje rood. Dit veranderde de uitslag van de
wedstrijd niet meer: 1-0. Door deze nederlaag en de overwinningen van Wieldrecht en Groote Lindt zakt
Capelle weer af naar de degradatiezone. Op 21 april moet Capelle thuis tegen Woudrichem dus weer 3
punten zien te pakken.
zaterdag 24 maart 2007: Wilhelmina'26 - SV Capelle 1-1 (0-0)

Wilhelmina'26 en Capelle delen in Aalburg de punten. Het was een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij in de
eerste helft niet gescoord werd. Wilhelmina kreeg na de rust een penalty. Het schot van Anton Versteeg werd
echter door Capelle keeper Kuijsten gestopt. Halverwege de tweede helft kwam Wilhelmina toch op
voorsprong via een goed ingeschoten vrij trap van Mark Veth: 1-0. Capelle ging hierna op zoek naar de
gelijkmaker. Deze volgde tien minuten voor tijd toen Onno Damen Capelle via een kopbal op 1-1 bracht. Voor
Capelle weer een belangrijk punt, maar de verschillen blijven onderin zeer klein. Volgende week wacht
Capelle weer een lastige uitwedstrijd. Deze keer moet aangetreden worden tegen De Zwerver uit Kinderdijk.
zaterdag 17 maart 2007: Altena - SV Capelle 1-2 (0-2)

Capelle 1 behaalde in Nieuwendijk een belangrijke overwinning. Tegen het einde van de eerste helft bracht
Tjeu Hamers Capelle op voorsprong: 0-1. Op slag van rust liep Capelle nog verder uit: Onno Damen zorgde
voor de 0-2. Dit werd ook de ruststand. Pas in de slotfase van de wedstrijd wist Altena iets terug te doen: 1-2
via Karel Bauman. Dit bracht de overwinning van Capelle echter niet meer in gevaar. Met nog vier wedstrijden
te gaan is het onderin zeer spannend. Dit geldt ook voor de strijd om de derde periode, waarin Wieldrecht
momenteel de leiding heeft en Capelle op 1 punt achterstand volgt. Volgende week speelt Capelle weer een
belangrijke wedstrijd: in Aalburg moet aangetreden worden tegen Wilhelmina'26.
zaterdag 10 maart 2007: SV Capelle - SC Everstein 1-2 (0-1)

In een gelijk opgaande wedstrijd trok Capelle aan het kortste eind: 1-2. Bij rust stonden de gasten uit
Everdingen op 0-1. Deze stand bleef lang in de tweede helft staan. Capelle moest uiteindelijk alles of niets
spelen en Everstein wist hiervan via een counter te profiteren: 0-2. Dit was overigens geen bewuste treffer,
maar een bal, die als voorzet het doel van Capelle inwaaide. In de tumultueuze slotfase kwam Everstein met
9 man te staan na 2 rode kaarten. Capelle profiteerde hiervan slechts gedeeltelijk: het wist nog tot 1-2 terug te
komen via Tjeu Hamers, maar meer zat er niet in. Een dure nederlaag, omdat de concurrentie wel punten
pakte. Volgende week moet Capelle in Nieuwendijk zien te winnen bij Altena om weer uit de degradatiezone
te geraken.
zaterdag 10 februari 2007: SV Capelle - Groote Lindt 3-1 (0-0)
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In de eerste helft was sprake van een gelijkopgaande wedstrijd, waarin zowel Capelle als de gasten uit
Zwijndrecht een aantal mogelijkheden kregen. Toch bleef het 0-0. In de tweede helft wist Groote Lindt op 0-1
te komen. Hierna kwam Capelle al weer snel langszij via Onno Damen: 1-1. Capelle was hierna de meerdere
van Groote Lindt en kwam halverwege de tweede helft op voorsprong via Jurgen van Selst: 2-1. Hierna kreeg
Capelle nog een aantal goede mogelijkheden, maar pas in de slotfase viel de definitieve beslissing. Na een
overtreding op Jurgen van Selst kende scheidsrechter Visser een strafschop toe. Deze werd ingeschoten
door Capelle keeper Kuijsten, waarmee de eindstand op 3-1 werd bepaald.
Capelle kampte dit seizoen met relatief veel tegendoelpunten. Capelle trainer Jansen had daarom in deze
wedstrijd het middenveld verstevigd, waardoor er minder druk kwam op de achterhoede. Dit pakte goed uit,
want bij vlagen was er weer het Capelle van vorig seizoen te zien. Door dit resultaat krijgt Capelle meer lucht,
mede doordat de andere degradatie kandidaten punten lieten liggen. Op zaterdag 3 maart volgt voor Capelle
een 6 punten wedstrijd tegen Altena in Nieuwendijk.
zaterdag 27 januari 2007: Wieldrecht - SV Capelle 1-1 (1-1)

Afgelopen week heeft Capelle een nieuwe trainer aangetrokken: Leon Jansen uit Oostende. Hij leidde deze
week al de trainingen en zat zaterdag voor het eerst op de bank voor zijn nieuwe club. Jansen zag zijn ploeg
gelijk spelen tegen een gemotiveerd Wieldrecht, die na de overwinning vorige week op Wilhelmina'26 de
tweede overwinning van het seizoen wilden binnen halen. In de loop van de de eerste helft kwam Capelle via
een goed uitgespeelde aanval op 1-0. Doelpuntenmaker: Eimert van Pelt. Even later wist Wieldrecht de stand
al weer gelijk te trekken: 1-1. Dit werd ook de ruststand. In de tweede helft veranderde de stand niet meer en
dus werd de uitslag 1-1. Door dit puntje ging Capelle op de ranglijst Altena voorbij. De Nieuwendijkers zelf
verloren namelijk thuis van SC Everstein.
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Bron foto's: website Wieldrecht
Volgende week speelt Capelle 1 thuis vriendschappelijk tegen Olympia'60 1 uit Dongen: de nieuwe club van
Frans van Helvoirt. Een week later, op zaterdag 10 februari, speelt Capelle 1 thuis voor de competitie tegen
Groote Lindt 1 uit Zwijndrecht. Voor Capelle weer een belangrijke wedstrijd om uit de degradatiezone te
geraken.
zaterdag 20 januari 2007: SV Capelle - S.S.C.'55 1-1 (1-0)

Capelle en S.S.C.'55 deelden in deze derby de punten. Een terechte uitslag gezien het spelbeeld van deze
matige wedstrijd, waarin beide teams meer speelden om niet te verliezen, dan om te winnen. Dit is overigens
ook logisch gezien de stand op de ranglijst, waarin beide teams in de onderste regionen zijn te vinden.
Capelle begon feller dan S.S.C. aan de wedstrijd. Uiteindelijk leidde dit tot een 1-0 voorsprong voor Capelle
via Jurgen van Selst. Kort na rust wist S.S.C.'55 de stand echter weer gelijk te trekken via Gert-Jan van
Baardwijk: 1-1. Hierna veranderde er weinig aan het beeld van deze wedstrijd: veel hard spel van beide
kanten, waarbij de wedstrijd zich met name op het middenveld voltrok en de spitsen weinig in stelling werden
gebracht. De stand bleef dan ook 1-1.
Met deze uitslag schieten zowel Capelle als S.S.C.'55 weinig op, omdat een aantal concurrenten wel de drie
punten pakte. Er is nu zelfs sprake van een klein gaatje met de middenmoot. Capelle moet volgende week
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aantreden tegen hekkesluiter Wieldrecht. Wieldrecht zal deze wedstrijd met vertrouwen tegemoet zien, omdat
zaterdag uit bij Wilhelmina met maar liefst 0-4 werd gewonnen. Voor Capelle telt alleen een overwinning,
omdat anders de aansluiting met de middenmoot weg valt. Dit zou betekenen dat Capelle dan de rest van het
seizoen veroordeeld is tot het spelen van degradatie voetbal.
zaterdag 16 december 2006: Sliedrecht - SV Capelle 6-2

SV Capelle is het spoor bijster na de goede resultaten achtereenvolgens tegen De Zwerver (3-0 overwinning),
Woudrichem (1-1 gelijkspel) en Ameide (3-1 overwinning). Zaterdag verloor de ploeg met liefst 6-2 bij
Sliedrecht na eerder met 5-0 te zijn geklopt op eigen grond door Oranje Wit. Elf doelpunten tegen in twee
wedstrijden, dat is ongehoord. SV Capelle kan veel beter, maar dan moet er wel met meer vuur en met meer
inspiratie en concentratie worden gespeeld. Zoals in het afgelopen seizoen toen SV Capelle het bracht tot de
tweede plaats op de ranglijst en slechts twee punten achter bleef bij kampioen Schelluinen.
Het snelle en beweeglijke Sliedrecht kreeg vanaf de eerste minuut te veel vrijheid van handelen. De gevolgen
waren catastrofaal. Ook toen Sliedrecht met tien man kwam te staan, profiteerde SV Capelle daar niet van.
De enige doelpunten van SV Capelle waren van Corné Treffers en Jurgen van Selst.
zaterdag 2 december 2006: SV Capelle - Oranje Wit 0-5 (0-2)

Capelle was thuis kansloos tegen Oranje Wit en verloor deze wedstrijd dan ook met 0-5. In de eerste helft kon
Capelle nog enigszins meekomen en kreeg het nog een aantal mogelijkheden, die niet benut werden. Oranje
Wit was zuiniger met de kansen en stond hierdoor bij rust op 0-2. In de tweede helft werd Capelle helemaal
weggespeeld en liep Oranje Wit uit naar 0-5. Door deze nederlaag zakt Capelle weer een paar plaatsen op de
ranglijst en zal het volgende week moeten winnen uit bij Sliedrecht om weer in de middenmoot te komen. Dit
zal geen gemakkelijke opgave zijn: thuis werd met 0-3 verloren.
zaterdag 18 november 2006: SV Capelle - Ameide 3-1 (0-1)

Halverwege de eerste helft werd het 0-1 door een fraai afstandschot van Ameide zijde. Na de rust werd het
een boeiende wedstrijd. Capelle wist de achterstand via Hamers en Damen om te buigen naar een 2-1
voorsprong. Dit had gezien de vele kansen een grotere voorsprong moeten zijn. Hierdoor kwam Capelle in de
slotfase nog in de problemen. Ameide speelde "alles of niets" en hun doelman ging ook mee naar voren. Bijna
had Ameide succes, maar de bal wilde niet in het Capelle doel: in dezelfde aanval raakten twee Ameide
spelers twee maal achter elkaar de lat. Uit de hierop volgende counter wist Capelle wel te scoren: Onno
Damen maakte de 3-1. Dit was een makkelijke opgave, omdat de Ameide doelman mee naar voren was
gegaan en zich dus niet in het Ameide doel bevond.
Door deze overwinning komt Capelle in de stand terecht op de 7e plaats met 14 punten. Dit zegt echter in de
tweede klasse F niets: de nummer een na laatst, Ameide, staat op 13 punten, terwijl aan de andere kant de
koploper Wilhelmina'26 bovenaan staat met 19 punten. Alles staat dus dicht bij elkaar en hieruit blijkt dat de
ploegen in deze klasse aan elkaar gewaagd zijn. Volgende week zaterdag is Capelle vrij. Op zaterdag 2
december begint Capelle de tweede helft van de competitie met een thuiswedstrijd tegen Oranje Wit. De
uitwedstrijd in Dordrecht verloor Capelle op 2 september met 1-0.
zaterdag 11 november 2006: Woudrichem - SV Capelle 1-1 (1-0)

In de eerste helft had Woudrichem het beste van het spel. Het kwam dan ook op 1-0. Na de rust herpakte
Capelle zich. Uiteindelijk maakte Antoin van Pelt de 1-1. De bal viel vanuit een corner terug voor zijn voeten
en beheerst schoot hij de gelijkmaker binnen. Hierna kreeg Capelle nog een aantal mogelijkheden om op
voorsprong te komen, maar hierbij ontbrak de scherpte. De wedstrijd eindigde dan ook in 1-1. Volgende week
zaterdag speelt Capelle thuis tegen Ameide. Een belangrijke wedstrijd voor Capelle, want bij winst kan
Capelle doordringen tot de middenmoot.
zaterdag 4 november 2006: SV Capelle - De Zwerver 3-0 (1-0)

Capelle 1 boekt thuis een mooie overwinning op De Zwerver uit Kinderdijk en krijgt hierdoor wat meer lucht: er
is weer aansluiting met de middenmoot. De Zwerver had in de eerste helft een licht veldoverwicht, maar deed
hier weinig mee. Kort voor rust kwam Capelle via een ingekopte corner door Eimert van Pelt op 1-0. Na de
rust hetzelfde beeld: De Zwerver probeerde druk te zetten, maar tot grote mogelijkheden leidde dit niet.
Capelle loerde op de counter en bouwde de voorsprong in de tweede helft uit: Onno Damen kopte uit een
vrije trap de 2-0 binnen en Jurgen van Selst bepaalde de eindstand op 3-0. Volgende week zaterdag wacht
Capelle een lastige uit-wedstrijd tegen koploper Woudrichem.
zaterdag 28 oktober 2006: SV Capelle - Wilhelmina'26 2-3 (1-1)
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Capelle verliest thuis met 2-3 van Wilhelmina'26. Een onnodige nederlaag, die Capelle aan zichzelf te wijten
heeft. In de eerste helft kwam Wilhelmina met een mooi afstandschot op 0-1. Hierna werd het vrij snel weer 11. Na de rust kwam Capelle op 2-1. Capelle dacht de buit al binnen te hebben, maar hier dacht Wilhelmina
anders over: kort voor tijd werd het 2-2 en even later zelfs nog 2-3. Door deze nederlaag verblijft Capelle nog
steeds in de onderste regionen van de tweede klasse. Bij een overwinning had Capelle zich keurig in de
middenmoot genesteld. Zaak dus voor Capelle om volgende week thuis tegen De Zwerver uit Kinderdijk wel
de drie punten te pakken. Deze ploeg speelt net als Capelle zeer wisselvallig dit seizoen en verloor zaterdag
thuis met 1-2 van SSC'55.
zaterdag 14 oktober 2006: SC Everstein - SV Capelle 1-3 (1-1)

Capelle boekt een knappe 1-3 overwinning uit bij SC Everstein. Een noodzakelijke overwinning, want er is nu
aansluiting met de middenmoot in de tweede klasse. Deze middenmoot is vrij groot. De uitslagen van
afgelopen zaterdag lieten ook zien dat de ploegen in deze klasse aan elkaar gewaagd zijn. Iedere week moet
je er als ploeg staan en zo niet, dan volgt er meestal een nederlaag.
Kort na aanvang van de wedstrijd tussen Everstein en Capelle waren er over en weer een aantal
mogelijkheden. Na ongeveer een kwartier wist Capelle uiteindelijk via Van Selst het net te vinden: 0-1.
Halverwege de eerste helft kwam Everstein na geklungel in de Capelle verdediging weer op 1-1. Dit werd ook
de ruststand.

Bron foto's: REGIO-VOETBAL.NL
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Na de rust begon Capelle goed, maar geleidelijk aan zakte het weer weg. Everstein kon hier weinig tegenover
stellen. Capelle kwam uiteindelijk na een minuut of twintig weer op voorsprong. Antoin van Pelt gaf een mooie
voorzet op Onno Damen, die de bal fraai vanuit de lucht het doel in schoot: 1-2. Capelle ging hierna
countervoetbal spelen en liet Everstein komen. Everstein werd echter nauwelijks gevaarlijk voor het doel van
de goed keepende Capelle doelman Kuijsten. Capelle kreeg zelf nog een aantal goede mogelijkheden, die
allemaal niet benut werden. En vaak in het voetbal valt dan aan de andere kant van het veld wel een
doelpunt. Gelukkig voor Capelle was dit deze keer niet het geval en was Onno Damen in de slotfase wel
trefzeker: 1-3.
Volgende week zaterdag speelt Capelle vriendschappelijk bij Almkerk. Over twee weken volgt de
thuiswedstrijd tegen Wilhelmina'26.
zaterdag 7 oktober 2006: SV Capelle - Altena 3-1 (3-1)

Capelle pakte eindelijk de eerste overwinning. In de eerste helft was Capelle bij vlagen goed aan het
voetballen. Het kwam dan ook binnen een half uur op 3-0 via Onno Damen en 2x Jurgen van Selst. Aan het
eind van de tweede helft kwam Altena terug: 3-1. Dit was ook de ruststand. De tweede helft was van beide
kanten matig. Altena had een licht veldoverwicht, maar wist geen raad met de kansen. Aan de andere kant
counterde Capelle en kreeg het hieruit een aantal mogelijkheden, maar hierbij ontbrak eveneens de scherpte.
De wedstrijd eindigde dan ook in 3-1. Volgende week moet Capelle uit naar SC Everstein. Deze ploeg
presteert dit seizoen verrassend goed. Voor Capelle is het belangrijk om in Everdingen de punten te maken,
zodat er aansluiting is met de middenmoot.
zaterdag 30 september 2006: Groote Lindt - SV Capelle 4-1 (2-1)

Na het puntje tegen Wieldrecht had Capelle eigenlijk een overwinning nodig. Deze kwam er tegen Groote
Lindt uit Zwijndrecht niet: Capelle verloor met 4-1. Capelle kwam meteen na de aftrap onder zware druk te
staan. Groote Lindt kwam dan ook op 1-0. Toch kwam Capelle kort hierna terug via een kopbal van Tjeu
Hamers: 1-1. Net voor de rust kwam Groote Lindt echter weer op voorsprong: 2-1 en dit was ook de
ruststand. Na rust hetzelfde beeld: Capelle in de verdediging tegen een beter Groote Lindt. Dit liep dan ook in
de tweede helft uit naar 4-1. Capelle moet nu gaan uitkijken, want mocht er nog een nederlaag komen dan is
de aansluiting met de middenmoot vooralsnog weg. Volgende week zal dus thuis gewonnen moeten worden
van Altena. Dit won vandaag knap met 4-1 van Wilhelmina'26.
zaterdag 23 september 2006: SV Capelle - Wieldrecht 1-1 (0-1)

Capelle lijkt zich hersteld te hebben van de slechte seizoenstart. Weliswaar werd er tegen Wieldrecht maar
een puntje gepakt, maar bij vlagen was Capelle goed aan het voetballen en dat geeft vertrouwen voor de
komende wedstrijden. De wedstrijd was vrij hard en scheidsrechter Jansen deelde dan ook aan beide kanten
flink wat gele kaarten uit. In de loop van de eerste helft kwam Wieldrecht op voorsprong: Steve Tjin a Koeng
kopte een vrije trap in het doel. De 0-1 was ook de ruststand.
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Capelle begon goed aan de tweede helft, maar liep telkens op tegen de verdediging van Wieldrecht. Na
ongeveer een kwartier kwam Capelle met 10 man te staan. Arnold van Pelt kreeg rood na het neerhalen van
een tegenstander in het 16 meter gebied van Wieldrecht. Een reguliere scheidsrechter had hiervoor geel
gegeven, maar scheidsrechter Jansen had al aangetoond goed met de kaarten overweg te kunnen. Dus rood
lag in zijn geval meer voor de hand. Rode kaarten kunnen in het voetbal wel eens nodig zijn bij bijvoorbeeld
het neerhalen van een doorgebroken speler. Bij Capelle ontstaan de meeste rode kaarten echter door andere
"incidenten", waarbij de tegenpartij niet in kansrijke positie verkeert. Tegenstanders weten dit inmiddels en
maken hier soms handig gebruik van door te provoceren. Capelle zou op dit terrein slimmer moeten zijn door
hier niet op in te gaan. Toch kwam Capelle met 10 tegen 11 niet echt in de problemen. Het kwam zelfs gelijk
door een vrije trap, die door een Wieldrecht speler van richting werd veranderd: 1-1. In de slotfase kwam ook
Wieldrecht met 10 man te staan: een speler van de dordtenaren liep namelijk tegen zijn tweede gele kaart
aan en kon vertrekken. Toen was het dus weer 10 tegen 10. De stand veranderde echter niet meer: het bleef
1-1.
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Bron foto's: website Wieldrecht
Volgende week speelt Capelle uit bij Groote Lindt in Zwijndrecht. Deze ploeg staat momenteel in de
middenmoot met 6 punten uit 4 wedstrijden. Voor Capelle zaak om nu eens te winnnen, want dan is de
aansluiting met de middenmoot gerealiseerd. In de tweede klasse F staat alles namelijk vrij dicht bij elkaar.
Alleen koploper Oranje Wit heeft een voorsprong.
zaterdag 16 september 2006: SSC'55 - SV Capelle 1-0 (0-0)

Een slechte derby tussen SSC'55 en Capelle leek op 0-0 uit te draaien. Hier dacht Henri Timmermans van
SSC anders over. In de blessuretijd kopte hij een vrije trap van Secer Sulun hard in: 1-0 voor SSC. Capelle zit
duidelijk in de hoek waar de klappen vallen: als het een maal tegen zit, dan zit het ook goed tegen. Ook de
schorsingen van bepalende spelers als Eimert van Pelt en Jurgen van Selst werken natuurlijk niet in het
voordeel van Capelle. Volgende week is het aan Capelle om de negatieve spiraal te doorbreken. Thuis moet
dan gevoetbald worden tegen V.V. Wieldrecht uit Dordrecht.
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Bron foto's: website SSC'55
zaterdag 9 september 2006: SV Capelle - Sliedrecht 0-3 (0-0)

Capelle verliest thuis ruim van Sliedrecht. Van deze ploeg won Capelle vorig seizoen nog twee maal. Capelle
kent na de nederlaag van vorige week dus een beroerd begin van het nieuwe seizoen. Volgende week
moeten de eerste punten dus gepakt worden uit bij SSC'55 en dit zal geen gemakkelijke opgave worden. SSC
is namelijk zelf ook puntloos en zal er alles aan doen om de punten in de Vrijhoeve te houden. Vandaag
verloor SSC geflatteerd met 3-1 bij Wilhelmina'26, terwijl het toch met vlagen het betere had van het spel.
zaterdag 2 september 2006: Oranje Wit - SV Capelle 1-0 (1-0)

Capelle verliest de eerste competitiewedstrijd uit bij Oranje Wit met 1-0. Capelle verloor echter meer dan
alleen drie punten. In het laatste kwartier kregen Eimert van Pelt en Jurgen van Selst rood. Daar baalde
trainer Frans van Helvoirt heel erg van: "Het zijn mijn 2 spitsen, die zijn we dus een tijdje kwijt. Als je niet
uitkijkt, blijft je dat de hele competitie achtervolgen." Een doemscenario waar de Waalwijkse oefenmeester
niet op zit te wachten, want hij wil met Capelle een rol van betekenis spelen in de tweede klasse.
Volgende week speelt Capelle thuis tegen Sliedrecht. Dit verloor vandaag thuis met 0-2 van Wilhelmina'26.
zaterdag 26 augustus 2006: SV Capelle - WSC 1-1 (beker)

Capelle speelt gelijk tegen W.S.C. in de laatste poule wedstrijd voor de beker. In de eerste helft wist Capelle
op 1-0 te komen. Na de rust maakte W.S.C. uit een vrije trap gelijk. De stand bleef hierna 1-1. Hierdoor
hebben Capelle en W.S.C. in de beker poule een gelijk aantal punten behaald. W.S.C. heeft echter een beter
doelsaldo en bekert verder. Volgende week zaterdag 2 september begint voor Capelle de competitie met de
uitwedstrijd tegen Oranje Wit uit Dordrecht: de nummer drie van vorig seizoen en dus een lastige
tegenstander.
dinsdag 22 augustus 2006: NOAD'32 - SV Capelle 0-1 (beker)

Capelle wint de tweede bekerwedstrijd uit bij NOAD'32 in Wijk moeizaam met 0-1. Onno Damen maakte in de
tweede helft de winnende treffer. W.S.C. heeft vanavond bij Good Luck gewonnen met 1-5 en won de eerste
wedstrijd tegen NOAD met 4-1. Dit betekent dat Capelle zaterdag thuis van W.S.C. moet winnen om door te
gaan in de K.N.V.B. Beker. W.S.C. heeft namelijk een beter doelsaldo en zal bij een gelijkspel of een
nederlaag van Capelle doorgaan. De wedstrijd S.V. Capelle - W.S.C. begint aanstaande zaterdag om 17.00
uur.
zaterdag 19 augustus 2006: Good Luck - SV Capelle 1-3 (beker)

Capelle wint de eerste bekerwedstrijd uit bij Good Luck in Raamsdonksveer met 1-3. Dinsdagavond 22
augustus speelt Capelle de volgende bekerwedstrijd uit bij NOAD in Wijk: aanvang 18.45 uur. De laatste
poule bekerwedstrijd speelt Capelle a.s. zaterdag thuis tegen W.S.C. uit Waalwijk. Deze wedstrijd begint om
17.00 uur.
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Mocht u niet de inhoudsopgave van deze website zien, dan kunt u hier klikken op inhoud.
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