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Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2008-2009
zaterdag 2 mei 2009: SC Everstein - S.V. Capelle 4-0 (2-0)

Capelle moest vandaag in Everdingen winnen van SC Everstein om nog een kans te behouden via de
nacompetitie in de tweede klasse te blijven. Capelle bleek deze middag echter niet in staat om het SC
Everstein lastig te maken. Vanaf de aftrap kreeg Everstein diverse goede mogelijkheden. Toch duurde het
nog een half uur voordat Everstein op voorsprong kwam: via een corner werd de 1-0 binnen geschoten. Kort
voor rust was de wedstrijd feitelijk al gedaan toen Everstein via een afdraaiend afstandschot op 2-0 kwam. Na
de rust gebeurde er in eerste instantie weinig: Everstein geloofde het wel en Capelle was niet in staat om druk
te zetten op de verdediging van Everstein. Everstein kwam uiteindelijk halverwege de tweede helft op 3-0 en
in de slotfase werd de eindstand nog bepaald op 4-0. Na afloop bleek dat Sliedrecht vandaag met 1-2 van
Almkerk gewonnen had, zodat Capelle ook bij een overwinning vandaag gedegradeerd was. Degraderen is
altijd vervelend, maar gezien het matige seizoen was het voor Capelle dit jaar onoverkomelijk. Na 7 jaar
tweede klase, waarbij er zelfs jaren waren, waarin Capelle meedeed om promotie naar de eerste klasse, mag
Capelle het volgend seizoen in de derde klasse gaan proberen.
zaterdag 25 april 2009: S.V. Capelle - Ameide 3-1 (2-1)

Capelle boekte in de degradatiewedstrijd tegen Ameide een 3-1 overwinning. Dit mede dankzij de steun van
de jeugdafdeling van Capelle, die in grote getalen aanwezig waren om Capelle 1 aan te moedigen. Al binnen
een kwartier stond Capelle via Bert Rijken en Johan Rosenbrand op een 2-0 voorsprong. Kort daarna maakte
Tamming voor Ameide de 2-1. Deze stand bleef ook staan tot de rust. Meteen na rust zorgde Bert Rijken voor
de 3-1. Ameide moest het laatste gedeelte van de tweede helft met tien man verder, nadat De Wit met 2x
geel van het veld moest. Capelle kreeg in de tweede helft nog diverse mogelijkheden om de voorsprong uit te
breiden, maar de 3-1 bleef staan tot het eind. Door deze uitslag degradeert Ameide naar de derde klasse.
Capelle heeft nog een kans om in de tweede klasse te blijven. Allereerst zal er dan volgende week in
Everdingen bij SC Everstein gewonnen moeten worden. Everstein zal zich echter niet zo maar gewonnen
geven, omdat ze nog het risico lopen promotie-degradatie wedstrijden te moeten spelen. Daarnaast zal
Sliedrecht volgende week van Almkerk moeten verliezen en dit is ook geen vanzelfsprekendheid: Sliedrecht is
nog niet veilig, heeft nog kans op de derde periode en aanvullend verkeert Almkerk de laatste tijd in slechte
vorm. Mocht volgende week Capelle echter winnen en Sliedrecht verliezen, dan volgt er een
beslissingswedstrijd tussen beide teams. De winnaar hiervan mag de nacompetitie in om klassebehoud te
realiseren, terwijl de verliezer degradeert.
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Bron foto's: regio-voetbal.nl / Marieke Snijders
zaterdag 18 april 2009: GJS - S.V. Capelle 7-1 (4-1)

Capelle leed een kansloze nederlaag bij GJS in Gorinchem. Al na een half uur stond de 4-0 op het scorebord.
Capelle wist hierna nog iets terug te doen via Johan Rosenbrand, die de 4-1 binnenschoot. Na de rust kwam
GJS al snel op 5-1 en in de slotfase werd de eindstand op 7-1 bepaald. De concurrentie van Capelle pakte
onderin wel punten, waardoor Capelle volgende week bij de thuiswedstrijd tegen Ameide alleen baat heeft bij
een overwinning om rechtstreekse degradatie te ontlopen.
zaterdag 4 april 2009: Wieldrecht - S.V. Capelle 1-1 (1-0)

Capelle moest deze zaterdag in Dordt aantreden tegen de nummer 3 Wieldrecht. Capelle trof hier een
moeilijke tegenstander, die niet voor niets op de 3e plaats staan. Wieldrecht had deze middag dan ook het
betere van het spel, maar Capelle wist het de gastheren aardig moeilijk te maken. Halverwege de eerste helft
was het toch Wieldrecht dat via een benutte strafschop op voorsprong kwam. Deze 1-0 stand bleef ook staan
tot de rust. Na de rust kregen beide partijen een aantal mogelijkheden. Uiteindelijk wist Capelle in de slotfase
toch nog langszij te komen, nadat de keeper van Wieldrecht een vrije trap van Capelle los liet en Jurgen van
Selst van dichtbij wist te profiteren: 1-1. Dit werd ook de eindstand, waardoor Capelle weer een punt mocht
bijschrijven. Door de resulaten van de concurrentie verbeterde de positie van Capelle niet echt. Derhalve zal
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er over 2 weken in Gorinchem bij mededegradatiekandidaat GJS gewonnen moeten worden om een reële
kans te behouden om in de tweede klasse te blijven.
zaterdag 28 maart 2009: Almkerk - S.V. Capelle 0-4 (0-3)

Capelle pakte deze zaterdag de laatste strohalm om in de tweede klasse te blijven. Almkerk begon goed aan
de wedstrijd met twee doelkansen, maar hierna nam Capelle het initiatief over: Johan Rosenbrand zorgde
met een kopbal na een kwartier voor de 0-1. Even later brak hij door de defensie van Almerk heen en moest
Almkerk speler Verweij hem neerhalen. Gevolg: rood voor Verweij en een vrije trap voor Capelle. Tjeu
Hamers schoot deze bekwaam in, waardoor Capelle op 0-2 kwam. Kort voor rust werd het nog mooier voor
Capelle, nadat een als voorzet bedoeld schot van Rosenbrand in het doel terecht kwam: 0-3. Dit werd ook de
ruststand. Na de rust consolideerde Capelle de voorsprong en werd het uiteindelijk via nogmaals Tjeu
Hamers 0-4. Capelle kreeg hierna nog een aantal goede mogelijkheden, maar de 0-4 bleef staan tot het
einde. Door deze uitslag ging de tweede periode aan Almkerk voorbij en heeft Capelle weer een reële kans
om in de tweede klasse te blijven. Volgende week wacht Capelle wederom een moeilijke opgave: er moet dan
in Dordrecht aangetreden worden tegen de nummer 3 Wieldrecht.
zaterdag 14 maart 2009: S.V. Capelle - Alblasserdam 1-6 (0-3)

Capelle moest vandaag aantreden tegen koploper Alblasserdam. In de beginfase kon Capelle aardig
meekomen. Na 10 minuten veranderde het spelbeeld nadat Bert Rijken na een zwaar bestrafte overtreding
met rood van het veld moest. Alblasserdam profiteerde dankbaar van de numerieke meerderheid en wist met
haar goede voorhoede nog voor de rust op een 0-3 voorsprong te komen. Kort na de rust deed Capelle nog
wat terug, nadat Antoine Pruijssers de 1-3 inkopte. Capelle ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het
was Alblasserdam dat via 3 treffers de eindstand op 1-6 bepaalde. Door deze nederlaag wordt de positie van
Capelle er niet beter op. Over twee weken moet Capelle naar Almkerk. Capelle heeft dan alleen baat bij een
overwinning om de hoop om in de tweede klasse te blijven levend te houden. Dit zal geen gemakkelijke
opgave worden, omdat Almkerk de tweede periode kan behalen. A.s. zaterdag 21 maart speelt Capelle thuis
een oefenwedstrijd tegen derdeklasser NOAD'32. Aanvang: 14.30 uur.
zaterdag 7 maart 2009: Altena - S.V. Capelle 3-0 (1-0)

Capelle begon in Nieuwendijk verzwakt aan de wedstrijd tegen Altena: door blessures / schorsingen ontbrak
ongeveer de helft van de vaste basiself. Altena was duidelijk de meerdere en kwam na een kwartier via Van
Gastel op 1-0. Capelle kon hier weinig tegenover stellen. Halverwege de tweede helft beliste Altena de
wedstrijd in 5 minuten: via Duijzer en nogmaals Van Gastel kwam de 3-0 einduitslag op het scorebord. Altena
pakte hiermee 3 zeer belangrijke punten, terwijl Capelle afzakte naar de laatste plaats. Volgende week wacht
Capelle een moeilijke opgave: Capelle speelt dan thuis tegen koploper Alblasserdam. Deze wonnen vandaag
met 3-1 van Wieldrecht en liepen hierdoor uit naar een voorsprong van 10 punten op achtervolger Almkerk,
die vandaag met 0-1 verloren van Everstein.
zaterdag 14 februari 2009: S.V. Capelle - Sliedrecht 1-2 (0-1)

Capelle verloor vandaag de 6-punten wedstrijd van hekkensluiter Sliedrecht, waardoor Capelle nog verder in
de gevarenzone terecht is gekomen. In de eerste helft was het een gelijkopgaande wedstrijd. In de slotfase
hiervan wist Sliedrecht via een penalty op 0-1 te komen. Kort na de rust kreeg Capelle via Bert Rijken een
goede mogelijkheid. De bal ging echter via binnenkant paal het doel uit. Meteen hierna kreeg Capellenaar
Davey van Balkom rood na een overtreding. Sliedrecht profiteerde van de numerieke meerderheid en wist
halverwege de tweede helft op 0-2 te komen. Even later wist Capelle toch weer de aansluiting te vinden,
nadat Tjeu Hamers Capelle via een penalty op 1-2 bracht. De vreugde bij Capelle was van korte duur, omdat
Capelle even lager met 9 man verder moest, nadat Antoine Pruijssers vanwege 2x geel van het veld werd
gezonden. In de slotfase wist Capelle desondanks nog bijna op 2-2 te komen via Christian Timmermans.
Bijna is echter niet helemaal en dus verloor Capelle met 1-2. I.v.m. carnaval en een hierna volgend
inhaalweekend speelt Capelle de eerstvolgende competitiewedstrijd pas op zaterdag 7 maart. Capelle speelt
dan weer een belangrijke wedstrijd: in Nieuwendijk wacht dan concurrent Altena.
zaterdag 24 januari 2009: S.V. Capelle - Stedoco 0-4 (0-2)

Puur afgaande op de uitslag verloor Capelle kansloos van Stedoco. Qua veldspel waren zij inderdaad de
bovenliggende partij, maar als Capelle in de eerste helft beter met de mogelijkheden was omgegaan, dan had
er wellicht meer ingezeten. Capelle kwam al snel ongelukkig op achterstand via een van richting veranderd
schot van Stedoco. Kort hierna kreeg Capelle via een strafschop de kans om snel weer op 1-1 te komen. De
keeper van de gasten uit Hoornaar wist echter de penalty van Jurgen van Selst te stoppen. Halverwege de
tweede helft werd het voor Capelle nog erger, nadat Stedoco op 0-2 wist te komen. Capelle zelf ging niet
zuinig om met de mogelijkheden, zodat de 0-2 bleef staan tot de rust. Na de rust wist Stedoco al snel op 0-3
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te komen, waardoor de wedstrijd een gelopen koers was. Uiteindelijk kwam Stedoco nog op 0-4. Vervelend
voor Capelle was verder dat Jurgen van Selst halverwege de tweede helft na 2x geel van het veld moest,
waardoor hem een schorsing wacht. Volgende week ontmoet Capelle wederom een zware tegenstander:
Capelle moet dan uit naar Almkerk. Deze wonnen vandaag met 2-3 van Wieldrecht en zullen alles in het werk
stellen om geen verdere achterstand op te lopen op koploper Alblasserdam.
zaterdag 13 december 2008: S.V. Meerkerk - S.V. Capelle 1-2 (1-2)

Capelle behaalde deze zaterdag wederom een belangrijke overwinning: uit werd Meerkerk met 1-2 verslagen.
Na circa 10 minuten kwam Capelle op een 0-1 voorsprong: de bal kwam na een corner terecht bij Jurgen van
Selst, die de bal uit de kluts in kon schieten. Halverwege de tweede helft vergrootte Capelle de voorsprong:
Tjeu Hamers nam een vrije trap op Davey van Balkom, die de bal verlengde naar Jurgen van Selst. Deze
speelde zijn tegenstander uit en schoot Capelle naar de 0-2. Meerkerk zette hierna aan en kwam uiteindelijk
kort voor rust via een afstandschot op de 1-2. Na de rust golfde de wedstrijd op en neer en kregen beide
partijen nog een aantal mogelijkheden. De 1-2 bleef echter staan tot het eind, waardoor Capelle weer 3
punten mocht bijschrijven en met een goed gevoel de winterstop in kan.
zaterdag 6 december 2008: S.V. Capelle - De Zwerver 2-1 (0-0)

Capelle begon goed aan de wedstrijd tegen De Zwerver en kreeg ook een aantal mogelijkheden. Na verloop
van tijd werd De Zwerver de bovenliggende partij en zette Capelle het restant van de eerste helft onder druk.
De 0-0 bleef echter staan tot de rust. Na de rust ging de wedstrijd gelijk op. Na circa 10 minuten wist Capelle
op voorsprong te komen: Eimert van Pelt stuurde Jurgen van Selst met een bekeken bal de diepte in en deze
wist de bal voorbij de keeper te schuiven. Even later werd het voor Capelle nog mooier, nadat wederom
Jurgen van Selst de bal wist binnen te schieten, nadat de keeper van De Zwerver een schot van Tjeu Hamers
niet onder controle wist te krijgen. Ondanks de 2-0 voorsprong werd het voor Capelle hierna toch nog lastig:
een kwartier voor tijd wist De Zwerver via een combinatie de 2-1 binnen te werken. Hierna werd het voor
Capelle nog erger: een speler van De Zwerver ging door zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn. Helaas
dacht dat de scheidsrechter dat Bert Rijken hier debet aan was, waarna hij met rood kon vertrekken. Het
laatste kwartier kwam Capelle dan ook onder zware druk te staan. Zo kreeg De Zwerver nog een niet te
missen kans, maar gelukkig voor Capelle schoot de betreffende speler van De Zwerver de bal over en mocht
Capelle uiteindelijk wederom een overwinning bijschrijven. Door deze winst verlaat Capelle de laatste plaats
en is weer aansluiting met de andere staartploegen. Volgende week wacht Capelle de zware uitwedstrijd bij
Meerkerk. Deze wonnen vandaag met 0-2 bij Wieldrecht en doen bovenin goed mee.
zaterdag 29 november 2008: S.V. Capelle - SC Everstein 3-2 (2-0)

Capelle begon goed aan het duel met SC Everstein. Na circa 10 minuten schoot Bert Rijken van afstand de 10 binnen. Even later werd het zelfs 2-0, nadat Jurgen van Selst een voorzet goed inkopte. Everstein kreeg
overigens ook een aantal goede mogelijkheden, maar liet deze onbenut, waardoor Capelle met 2-0 de rust in
kon. Na de rust zette Everstein aan en werd het al snel 2-1. Kort daarna werd het zelfs 2-2 en moest Capelle
voor het ergste vrezen. Capelle wist deze fase echter te overleven, waarna het kort voor tijd op 3-2 kwam,
nadat Tjeu Hamers een voorzet van Ralph van Ierland in het doel kopte. Everstein probeerde het hierna nog,
maar was niet in staat nog tot de gelijkmaker te komen. Ondanks deze overwinning bezet Capelle nog steeds
de laatste plaats, maar wel is er nu aansluiting met de andere staartploegen. Volgende week speelt Capelle
om 14.30 uur wederom thuis en dan tegen De Zwerver uit Kinderdijk. Deze begonnen de competitie goed en
wonnen onder andere de eerste wedstrijd van Capelle met 3-0. Hierna is er enigszins de klad in gekomen en
is De Zwerver in de middenmoot terecht gekomen. Voor Capelle is het zaak het positieve resultaat van
vandaag een vervolg te geven, zodat Capelle de laatste plaats over kan dragen aan een andere ploeg.
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Bron foto's: website SC Everstein
zaterdag 15 november 2008: Ameide - S.V. Capelle 2-1 (1-0)

Capelle speelde vandaag de 6-punten wedstrijd tegen Ameide. In de eerste helft had Capelle een aantal
goede mogelijkheden. Het was echter Ameide dat aan het einde van de eerste helft vanuit een corner op een
1-0 voorsprong wist te komen. De tweede helft was minder van de kant van Capelle. Halverwege de tweede
helft kwam Ameide dan ook op een 2-0 voorsprong. In de slotfase wist Capelle nog wat terug te doen: Jurgen
van Selst schoot de 2-1 over de keeper binnen. Dit was echter voor Capelle te laat om er nog een gelijkspel
uit te slepen. Volgende week is er een inhaalweekend en speelt Capelle 1 in Andel vriendschappelijk tegen
Sparta'30. De week erna wacht Capelle de thuiswedstrijd tegen middenmoter Everstein. Capelle heeft alleen
belang bij een overwinning om weer enigszins de aansluiting te krijgen.
zaterdag 8 november 2008: S.V. Capelle - GJS 0-3 (0-1)

Capelle kreeg deze middag al snel een numerieke meerderheid, doordat een speler van GJS na 9 minuten
met rood mocht vertrekken. Capelle wist dit voordeel echter niet uit te buiten. Aan het eind van de tweede
helft kwam GJS zelfs op voorsprong, nadat de toegekende strafschop ingeschoten werd. Kort na de rust
kreeg Capelle via Jurgen van Selst ook een strafschop: deze werd echter gemist en even later wist GJS zelfs
op de 0-2 te komen. Het werd nog erger voor Capelle toen GJS in de 65e minuut op 0-3 kwam en de
wedstrijd feitelijk beslist was. Al met al een slechte middag voor Capelle, maar er is wel een klein lichtpuntje:
doordat de concurrentie in de onderste regionen ook verloor heeft Capelle nog steeds de aansluiting.
Volgende week moet Capelle naar het eveneens laaggeklasseerde Ameide. Deze hebben de punten ook
hard nodig en hebben bovendien een extra thuisvoordeel met hun kunstgrasveld. Het zal voor Capelle
derhalve een zware opgave worden om de drie punten mee naar huis te nemen.
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Bron foto's: Jan Sprangers
zaterdag 1 november 2008: S.V. Capelle - Wieldrecht 1-1 (1-0)

Capelle behaalde deze zaterdag een 1-1 gelijkspel tegen Wieldrecht. De wedstrijd werd goed geleid door
scheidsrechter Jansen uit Apeldoorn, die deze middag liet zien dat je ook zonder het geven van kaarten een
wedstrijd in goede banen kan leiden. In de eerste helft had Capelle het betere van het spel. Na ongeveer een
kwartier kwam Capelle dan ook op voorsprong: Eimert van Pelt speelde Jurgen van Selst aan, die hierna
bekwaam afrondde. Hierna kreeg Capelle nog een aantal mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden.
Hier werd echter niet van geprofiteerd, zodat de 1-0 bleef staan tot de rust. Na de rust was Wieldrecht de
betere partij: zij drongen sterk aan en kregen diverse mogelijkheden. Pas in de slotfase wisten zij hiervan te
profiteren en werd de eindstand bepaald op 1-1. Zuur voor Capelle dat de punten goed kan gebruiken. Wel
zal deze wedstrijd Capelle vertrouwen geven voor de volgende belangrijke thuiswedstrijd tegen GJS, omdat
er vandaag bij vlagen goed gevoetbald werd.
zaterdag 25 oktober 2008: Alblasserdam - S.V. Capelle 6-1 (4-0)

De uitslag doet vermoeden dat Capelle er deze middag niet aan te pas kwam. Het eerste half uur van de
wedstrijd was dit echter niet het geval en ging de wedstrijd gelijk op. In het laatste kwartier van de eerste helft
sloeg Alblasserdam echter toe. Dit begon met een strafschop in de 30e minuut, die leidde tot de 1-0. Hierna
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werd het via een tweede strafschop in de 40e minuut zelfs 2-0 en voor het rust was, was de wedstrijd voor
Capelle al verloren, doordat Alblasserdam binnen enkele minuten op 4-0 kwam. Aan het vierde doelpunt zat
een buitenspellucht, maar scheidsrechter IJpelaar oordeelde anders. Kort na rust deed Capelle iets terug: via
een strafschop van Jurgen van Selst werd het 4-1. Meteen hierna vergrootte Alblasserdam weer de
voorsprong: 5-1. In de slotfase werd het uiteindelijk 6-1. Derhalve een afstraffing voor Capelle. Sliedrecht won
deze zaterdag en hierdoor is Capelle de nieuwe "rode lantaarn drager" geworden. Volgende week speelt
Capelle thuis tegen middenmoter Wieldrecht. Deze wonnen vandaag thuis met 4-0 van GJS.

Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
zaterdag 11 oktober 2008: S.V. Capelle - Altena 1-2 (1-0)

Capelle heeft de belangrijke 6-punten wedstrijd tegen Altena verloren. Het begon goed aan de wedstrijd en
kwam binnen een kwartier op een 1-0 voorsprong door Jurgen van Selst. Hierna zakte Capelle terug en zette
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Altena Capelle onder druk. Altena had in deze fase pech met een bal, die van de lijn werd gehaald. Verder
had de scheidsrechter Altena aan het eind van de eerste helft een strafschop kunnen geven, maar deze
beoordeelde de overtreding als niet zwaar genoeg. Capelle wist uiteindelijk toch met een 1-0 voorsprong de
rust in te gaan. Na de rust begon Capelle beter: Jurgen van Selst en Johan Rosenbrand kregen
mogelijkheden, maar deze werden niet benut. Ook werd Jurgen van Selst binnen de 16 onderuit getikt, maar
de scheidsrechter was consequent en gaf ook hiervoor geen strafschop. Halverwege de tweede helft kreeg
Altena bij een aanval veel te veel ruimte. Hiervan maakten ze dankbaar gebruik door de 1-1 binnen te
schieten. Een kwartier voor tijd was er een duel in de 16 tussen Altena keeper V.d. Heuvel en Jurgen van
Selst. De scheids floot in het voordeel van V.d. Heuvel, maar deze leek dit niet te beseffen en duwde Van
Selst onderuit. Gevolg was een rode kaart voor V.d. Heuvel en dat Altena dus met 10 man verder moest. Dit
leek gunstig voor Capelle, maar uiteindelijk was het Altena dat toch nog wist te scoren: door wederom slordig
verdedigen van Capelle kwamen ze in de slotfase op een 1-2 voorsprong. Capelle zette hierna nog aan, maar
was niet in staat er nog een gelijkspel uit te slepen. Volgende week is Capelle vrij. De week hierop, zaterdag
25 oktober, wacht Capelle een zware uitwedstrijd bij Alblasserdam (14.30 uur). Deze promovendus is de
competitie verrassend goed begonnen en staat gedeeld eerste, waarbij met name hun hoge
doelpuntenproductie opvallend is.
zaterdag 4 oktober 2008: Sliedrecht - S.V. Capelle 3-4 (2-2)

Capelle boekte deze zaterdag een noodzakelijke overwining op Sliedrecht. Hier zag het echter in eerste
instantie niet naar uit: Sliedrecht kwam binnen een kwartier op een 2-0 voorsprong. Kort hierna moest
Sliedrecht met 10 man verder na een rode kaart. Capelle maakte gebruik van de numerieke meerderheid en
kwam via doelpunten van Johan Rosenbrand en Tjeu Hamers op een 2-2 ruststand. In de 60e minuut moest
Sliedrecht zelfs verder met 9 man na 2 x geel voor een speler van de thuisclub. Meteen hierna kwam Capelle
via Johan Rosenbrand op een 2-3 voorsprong, nadat de keeper van Sliedrecht zijn voorzet verkeerd
verwerkte. Davey van Balkom leek in de 90e minuut voor Capelle de wedstrijd te beslissen: hij zorgde voor de
2-4. Toch werd het hierna nog even spannend toen Sliedrecht op 3-4 kwam. Capelle wist de voorsprong
echter te behouden, waardoor de eerste overwinning van dit seizoen een feit was. Volgende week wacht
Capelle een thuiswedstrijd tegen Altena (15.00 uur). Ook Altena heeft de punten hard nodig, waardoor de
verwachting is dat het een spannende wedstrijd zal worden.
zaterdag 27 september 2008: S.V. Capelle - Almkerk 2-3 (0-2)

Capelle moest ook deze zaterdag het onderspit delven. Nu tegen Almkerk: een ploeg, die deze zaterdag op
de beslissende momenten scherper was. In de eerste helft werd lange tijd niet gescoord. Capelle dacht al aan
de rust, maar Almkerk dacht hier anders over: binnen korte tijd werd het 0-2 via Roubos en Donker. Na de
rust herstelde Capelle zich en kwam het via twee maal Jurgen van Selst al snel op 2-2. Halverwege de
tweede helft trok Almkerk echter de wedstrijd weer naar zich toe: via Donker werd het 2-3. Almkerk
verdedigde deze voorsprong goed, zodat de vierde nederlaag van Capelle dit seizoen een feit was. Volgende
week moet Capelle naar Sliedrecht. Deze ploeg verkeert ook in de onderste regionen en dus is het zaak voor
Capelle om deze wedstrijd te winnen. Sliedrecht zal hier normaliter hetzelfde over denken en dus zal het een
zware opgave worden.
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Jelte de Gier (Capelle) en Rik Donker (Almkerk) voorafgaand aan de wedstrijd
zaterdag 20 september 2008: Stedoco - S.V. Capelle 1-0 (0-0)

S.V. Capelle was deze zaterdag zeker niet de mindere van koploper Stedoco, maar doordat Capelle
ongelukkig was in de afwerking trok Stedoco uiteindelijk aan het langste eind. In de eerste helft ging de
wedstrijd op en neer, waarbij er kansen waren voor beide partijen. Een kwartier na rust kwam Capelle met 10
man te staan, nadat Arnold van Pelt met rood voor hands binnen de 16 van het veld was gestuurd. Stedoco
wist de penalty echter niet te benutten, waardoor de wedstrijd spannend bleef. Een kwartier voor tijd kwam

file://C:\S.V. Capelle website\capelle_wed20082009.html

10-8-2012

www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. ...

pagina 12 van 13

Stedoco echter via een goed uitgespeelde aanval op 1-0. Capelle wist de stand niet meer gelijk te trekken,
waardoor de derde nederlaag van dit seizoen een feit was. Volgende week wacht Capelle de thuiswedstrijd
tegen Almkerk (15.00 uur). Gezien de huidige positie zou een overwinning zeer welkom zijn om zo de
aansluiting met de middenmoot in de tweede klasse te behouden.

Bron foto's: website Stedoco
zaterdag 13 september 2008: S.V. Capelle - Meerkerk 1-4 (1-1)
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Afgaande op de gele en rode kaarten leek de wedstrijd een veldslag te zijn geweest: 5 x geel en 2 x rood. Het
was echter een sportief verlopen wedstrijd, waarbij weliswaar stevig werd gevoetbald, maar alles binnen de
perken bleef. Helaas niet in de ogen van scheidsrechter Wattel, die de wedstrijd niet aanvoelde en te
nadrukkelijk aanwezig was, terwijl het voetballen voorop dient te staan.
Capelle begon goed aan de wedstrijd en kwam na 10 minuten al op een 1-0 voorsprong. Jurgen van Selst
kopte een voorzet van Eimert van Pelt knap binnen. Meerkerk wist echter binnen enkele minuten de stand
weer gelijk te trekken: 1-1. In de 30e minuut kwam Capelle met 10 man te staan, doordat Dennis Snijders na
een overtreding met rood het veld moest verlaten. Kort voor rust moest Capelle zelfs met 9 man verder nadat
Gerwin Hoefnagel na een overtreding eveneens met rood mocht vertrekken. Capelle kon de stand tot de rust
gelijkhouden, maar kon vanzelfsprekend na de rust geen weerstand meer bieden tegen de numerieke
meerderheid van Meerkerk: Meerkerk bracht de eindstand op 1-4, maar deze had nog hoger kunnen uitvallen.
Volgende week wacht Capelle weer een zware klus. Capelle moet dan naar Hoornaar om aan te treden tegen
Stedoco. Deze promovendus is de competitie met twee winstpartijen uitstekend begonnen: vandaag wonnen
zij met 0-3 van Wieldrecht.
zaterdag 6 september 2008: De Zwerver - S.V. Capelle 3-0 (2-0)

De uitslag doet vermoeden dat Capelle kansloos was in de eerste competitiewedstrijd tegen De Zwerver. Dit
was echter niet het geval. Capelle liet een aantal goede mogelijkheden liggen, terwijl De Zwerver op de juiste
momenten toesloeg. Dit gebeurde kort voor rust: De Zwerver kwam binnen enkele minuten op 2-0. Na de rust
kreeg Capelle wederom een aantal kansen, maar was het De Zwerver, die halverwege de tweede helft de
wedstrijd besliste: 3-0. Al met al een verdiende overwinning voor De Zwerver, maar als Capelle zowel
verdedigend, als aanvallend scherper was geweest, had er deze middag meer in gezeten. Volgende week
wacht Capelle wederom een zware tegenstander. Capelle ontvangt dan om 15.00 uur S.V. Meerkerk. Deze
wonnen vandaag met 3-2 van Wieldrecht.
zaterdag 30 augustus 2008: WSC - S.V. Capelle 3-1 (0-1) (beker)

In de eerste helft stond Capelle onder flinke druk. WSC ging echter niet zorgvuldig om met de kansen. Aan
het einde van de eerste helft deed Capelle dit wel: Jurgen van Selst zorgde voor de 0-1. In de tweede helft
zette WSC Capelle wederom onder druk. Nu wel met resultaat: kort na rust werd het 1-1 en 20 minuten voor
tijd kwam WSC op een 2-1 voorsprong. Capelle kreeg hierna een numerieke meerderheid, doordat twee
WSC-ers het veld werden uitgestuurd. Hier wist Capelle echter niet mee om te gaan. Sterker nog: WSC kwam
kort voor tijd op een 3-1 voorsprong en hiermee was de wedstrijd beslist. Door deze nederlaag is Capelle
uitgeschakeld voor de beker. A.s. dinsdag speelt Capelle thuis nog een oefenwedstrijd tegen Nieuwkuijk
(19.30 uur) en hierna begint de competitie met een zware uitwedstrijd tegen kampioenskandidaat De Zwerver
uit Kinderdijk.
dinsdag 26 augustus 2008: Rijen - S.V. Capelle 3-1 (2-1) (beker)

Capelle begon de wedstrijd matig, waardoor Rijen al snel op een 2-0 voorsprong kwam. Hierna herstelde
Capelle zich en kwam het via Arnold van Pelt terug in de wedstrijd. Na de rust was Capelle echter niet in staat
de stand gelijk te trekken en counterde Rijen naar een 3-1 overwinning.
zaterdag 23 augustus 2008: S.V. Capelle - Wilhemina'26 3-2 (2-2) (beker)

Capelle en Wilhelmina'26 zorgden voor een leuke wedstrijd. Na 10 minuten kwam Capelle op 1-0 via Jurgen
van Selst. Via 2 maal Christian Bauman stond Wilhelmina echter al weer snel op een 1-2 voorsprong. Kort
voor rust was het Tjeu Hamers, die de stand gelijk trok. Aan het einde van de tweede helft zorgde Jurgen van
Selst er voor dat Capelle deze bekerwedstrijd met 3-2 won.

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