
 Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2009-2010  zaterdag 1 mei 2010: S.V. Capelle - Vuren 4-3 (2-3)   S.V. Capelle speelde zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen Vuren. Er stonden voor beiden teams nog belangen op het spel. S.V. Capelle kon bij winst nog nacompetitie spelen voor promotie naar de 2e klasse, maar was hiervoor wel afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd GVV'63 - SSC'55. Vuren kon directe degradatie voorkomen door minimaal een punt te behalen. De wedstrijd begon goed voor S.V. Capelle. Na enkele aanvallen was het Jurgen van Selst, die in de 8e minuut de bal inkopte uit een voorzet van Onno Damen: 1-0. S.V. Capelle was nog niet uitgejuichd of Vuren kwam al weer terug in de wedstrijd: via Tim Ippel werd het 1-1. Weer een minuut later was het dezelfde Tim Ippel, die de 1-2 aantekende. S.V. Capelle ging flink in de aanval en creëerde verschillende kansen. In de 23e minuut nam Tjeu Hamers een vrije trap, die Johan Rosenbrand inkopte: 2-2. S.V. Capelle bleef aandringen en dankzij goede reddingen van de keeper van Vuren bleef het gelijk. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Uit een voorzet van rechts schoot Jesse van Ekeren de bal achter Erik Kuijsten: 2-3. De beste kans van de wedstrijd kreeg echter Martijn Boutier uit een voorzet van Jurgen van Selst. Hij stond enkele meters voor het doel, maar schoot de bal toch over. Dit was vlak voor de rust. Ruststand derhalve 2-3.   Na de thee een aanvallend S.V. Capelle en dat resulteerde na 2 minuten al in de gelijkmaker. Uit een lange bal van achteren werd de bal doorgekopt door Tjeu Hamers naar Jurgen van Selst, die de bal beheerst intikte: 3-3. Ook Vuren kreeg nog kansen, maar door goed ingrijpen van onze keeper Erik Kuijsten lukte het hun aanvallers niet om nog een doelpunt te maken. S.V. Capelle lukte dat wel. Wederom uit een vrije trap genomen door Tjeu Hamers schoot Johan Rosenbrand de bal ineens achter de verbaasd kijkende doelman van Vuren: 3-4. Dit gebeurde in de 69e minuut. De laatste 20 minuten kregen beide teams nog kansen, maar de stand bleef 4-3. Vuren drong niet meer aan, omdat ze op dat moment wisten dat Woudrichem al met 6-1 achterstond en zou gaan degraderen. Door de winst van GVV'63 op SSC'55 speelt SV Capelle geen nacompetitie. Dit is geheel aan Capelle zelf te wijten, doordat het door de matige resultaten van de laatste weken afhankelijk was geworden van het resultaat van deze wedstrijd en het lot niet meer in eigen hand had. Als Capelle een wedstrijd meer had gewonnen, dan was het op de 4e plaats geëindigd en dat was genoeg geweest voor nacompetitie. Capelle kan zich nu echter richten op volgend seizoen, waarin Capelle onder leiding van de nieuwe trainer Patrick Berkelmans opnieuw van start gaat in de derde klasse.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 24 april 2010: Woudrichem - S.V. Capelle 3-2 (0-1)   Zoals altijd tegen het einde van de competitie zijn er verschillende belangen voor de verenigingen. Zo wil Woudrichem niet degraderen en kan S.V. Capelle nog nacompetitie behalen voor promotie naar de tweede klasse. Voor een club, die de laatste kans heeft om degradatie te vermijden, begon Woudrichem maar zeer tam aan de wedstrijd. De beste kansen waren in het begin dan ook voor S.V. Capelle. In de 17e minuut kon Davey van Balkom het hele veld oversteken tot aan de 16 meter lijn van de tegenstander. Zijn schot ging echter net naast. Acht minuten later was het Onno Damen, die vanaf rechts een prima voorzet gaf op Martijn 
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Boutier, waarbij de laatste de bal tegen de keeper aankopte. In de 37e minuut gaf Bert Rijken een dieptepass op Onno Damen, die naar rechts uitweek en de bal keurig voorzette op Johan Rosenbrand. Deze omspeelde de back van Woudrichem en schoot de bal keihard binnen: 0-1. In de 45e minuut kreeg de spits van Woudrichem nog een goede kans, maar zijn inzet was te zacht. De ruststand werd dus 0-1.   In de tweede helft een geheel ander Woudrichem met meer inzet. Na twee minuten liet Woudrichem speler Mark van Bavel zich opzichtig vallen in het strafschopgebied en de scheidsrechter zag hier onterecht een strafschop in: Dennis Baks maakte vanaf 11 meter geen fout en dit betekende de 1-1. Weer enkele minuten later kreeg Woudrichem een goede kans, maar onze keeper Erik Kuijsten redde fantastisch, zoals hij wel meer deed deze wedstrijd. In de 68e minuut was er onnodig balverlies bij Capelle op het middenveld. De bal kwam terecht bij de rechtsbuiten van Woudrichem, deze zette direct voor en de bal werd ingeschoten door wederom Mark van Bavel: 2-1. Inmiddels was Ralph van Ierland in de ploeg gekomen voor Martijn Boutier. In de 75e minuut werd er in het strafschopgebied van Woudrichem een lichte overtreding op hem gemaakt en ook hier gaf de scheidsrechter gemakkelijk een penalty voor. Johan Rosenbrand nam resoluut de bal in de hand en schoot vanaf 11 meter uiterst beheerst de bal in de hoek: 2-2. Weer drie minuten later ging Ralph van Ierland na een dieptepass alleen op de keeper af, maar zijn schot raakte de arm van de keeper, zodat de bal net naast ging. Dit had de genadeslag voor Woudrichem kunnen zijn, maar het doelpunt viel aan de andere kant. In de slotfase was Woudrichem namelijk de bovenliggende partij. Capelle verdedigde matig en uiteindelijk maakte Woudrichem dan ook de 3-2 via wederom Mark van Bavel, welke ook de eindstand werd. Door dit resultaat heeft Woudrichem nog een kans om in de derde klasse te blijven en zal Capelle volgende week thuis van Vuren moeten winnen om nog kans te behouden op de nacompetitie. Capelle heeft dit echter niet meer in eigen hand, terwijl Vuren ook nog kan degraderen. Derhalve belooft het een spannende wedstrijd te worden op het Mandemakers Sportpark.   zaterdag 10 april 2010: S.V. Capelle - NEO'25 1-2 (1-1)   Capelle begon matig aan de wedstrijd tegen NEO'25 en kwam dan ook na een kwartier op achterstand: NEO'25 aanvaller Robin Heij zorgde voor de verdiende 0-1. Hierna herstelde Capelle zich enigszins. In de 37e minuut was het Onno Damen, die op aangeven van Jurgen van Selst voor de 1-1 zorgde. Dit was ook de ruststand. Na de rust was NEO'25 gevaarlijker: via wederom Robin Heij kwamen ze op een 1-2 voorsprong. In de 60e minuut verzuimde NEO'25 de voorsprong verder uit te bouwen: een strafschop werd gemist. Uiteindelijk bleef de 1-2 staan tot het eind en kon achteraf geconstateerd worden dat het een terechte nederlaag was voor Capelle. Volgende week is Capelle vrij en de week erop moet Capelle naar Woudrichem. Beide partijen hebben de punten hard nodig: Woudrichem strijdt tegen degradatie en Capelle moet de nacompetitie veilig zien te stellen.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 27 maart 2010: S.V. Capelle - GVV'63 1-2 (1-0)   De eerste helft ging gelijk op, waarbij beide partijen een aantal mogelijkheden kregen. Een kwartier voor rust wist Capelle op voorsprong te komen. Een vrije trap van Tjeu Hamers werd van richting veranderd en viel voor de voeten van Onno Damen, die voor de 1-0 zorgde. Kort na rust een uitbraak van Capelle, waarbij Onno Damen werd vastgehouden in de 16 meter. De scheidsrechter zag er echter geen strafschop in. Hierna was het GVV'63 dat binnen enkele minuten op voorsprong kwam: eerst werd een vrije trap ingekopt en even later was er een aanval, waarbij de voorzet eveneens ingekopt werd. In beide gevallen zag de verdediging van Capelle er niet goed uit. Hierna probeerde het matig spelende Capelle op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar deze viel niet meer, zodat Capelle duur puntverlies leed. Over twee weken mag Capelle proberen dit thuis recht te zetten in de derby tegen NEO'25. Ook dit zal wederom geen gemakkelijke opgave worden, omdat NEO'25 de punten hard nodig heeft in de strijd tegen degradatie.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 20 maart 2010: S.V. Capelle - SSC'55 0-1 (0-0)   S.V. Capelle begon goed aan de wedstrijd tegen plaatsgenoot SSC'55. Vanaf het begin werd er druk gezet en was Capelle in de aanval. In de 10e minuut was er een scrimmage voor het doel van SSC, maar de bal werd weggewerkt. Tien minuten later een kopbal van Tjeu Hamers uit een voorzet van Merijn Meijer en weer een minuut later een kopbal van Jurgen van Selst uit een voorzet van Johan Rosenbrand. Ze troffen geen van beide doel. In de 20e minuut maakte Boy Donders een grove overtreding op Merijn Meyer en hij kreeg direct rood en kon dus gaan douchen. Het veldoverwicht dat S.V. Capelle vanaf de eerste minuut had, werd alleen maar groter, maar ondanks schoten van Simon Koolwijk en Jurgen van Selst werd er niet gescoord. Ook niet in de 43e minuut toen Onno Damen na een lange pass op de keeper afging, maar de bal net niet meer kon raken. De ruststand was derhalve 0-0.   In de 53e minuut was er een kans voor Jurgen van Selst. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Bij een van de spaarzame aanvallen van SSC werd de bal door S.V. Capelle over de achterlijn gewerkt en de corner werd keurig ingekopt door Erwin van de Hoven: 0-1. In de 64e minuut wederom een rode kaart voor SSC: Robin Smits mocht na 2x geel vertrekken. S.V. Capelle bleef aanvallen, maar zocht hierbij te veel het midden op, waardoor het voor SSC makkelijk verdedigen was: alle ballen en voorzetten werden door de nog 9 overgebleven SSC-ers weggekopt of weggetrapt. In de 90e minuut kopte Jurgen van Selst nog tegen de onderkant van de lat, maar de bal wilde er absoluut niet in en dus werd de eindstand 0-1. Deze wedstrijd heeft zich voor 85 minuten afgespeeld op de helft van SSC, maar als je zelf geen doelpunten maakt, dan is winnen onmogelijk. Dit lag overigens mede aan de SSC-ers, die de voorsprong knap hebben verdedigd. Volgende speelt Capelle wederom thuis (14.30 uur) en wel tegen GVV'63 uit Gameren. U bent allen van harte welkom op ons Mandemakers Sportpark. Capelle is weer toe aan een overwinning, maar dit zal niet gemakkelijk worden, omdat GVV momenteel aan een goede serie bezig is.    
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   Bron foto: Jan Sprangers    zaterdag 13 maart 2010: Vuren - S.V. Capelle 2-2 (2-2)   S.V. Capelle begon goed aan de wedstrijd tegen Vuren. Al na 2 minuten legde Onno Damen de bal op het hoofd van Arjan Pruijssers, die hem vrij kon inkoppen, maar de bal ging rakelings naast het doel van Vuren. Even later was het wel raak. Op ongeveer 35 meter van het doel nam Tjeu Hamers een vrije trap en deze zeilde over de keeper van Vuren in het doel: 0-1. S.V. Capelle was volop in de aanval, maar scoorde niet. In de 22e minuut een fout op het middenveld van Capelle, waarna de bal voor de voeten kwam van Vurenaar Jeroen Raus, die de uitkomende doelman Erik Kuijsten kon verslaan: 1-1. Na een half uur spelen werd er een overtreding gemaakt door S.V. Capelle vlak voor het 16 meter gebied. Hans Bos legde namense Vuren aan, de muur van Capelle ging opzij, waardoor de bal in het doel verdween. Onhoudbaar voor doelman Erik Kuijsten en dus 2-1. Daarna ging S.V. Capelle aanvallen en in de 45e minuut werd Davey van Balkom neergelegd op de rand van de 16 meter. Hans Bos kreeg geel en de vrije trap werd genomen door Tjeu Hamers, die deze wederom verzilverde: 2-2. Dit was ook de ruststand.   Na de rust was S.V. Capelle constant in de aanval, maar echte kansen werden er niet gecreëerd. In de laatste minuut van de wedstrijd werd Jurgen van Selst neergelegd door Hans Bos, die overigens zeer goed stond te verdedigen. Hans Bos kreeg hiervoor direct rood en S.V. Capelle een vrije trap. De vrije trap werd door Johan Rosenbrand net over geschoten. Zodoende twee dure verliespunten voor S.V. Capelle. Volgende week zal Capelle dit thuis recht moeten zetten, maar eenvoudig zal dit niet worden tegen plaatsgenoot SSC'55. De wedstrijd begint om 14.30 uur op het Mandemakers Sportpark aan de Juffrouwsteeg.    
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   Bron foto's: Peter Kant   Link naar meer foto's van de wedstrijd Vuren 1 - S.V. Capelle 1    zaterdag 6 maart 2010: Sparta'30 - S.V. Capelle 0-1 (0-1)   Op het "Jan Claesenhof" in Andel kwam S.V. Capelle een oude bekende tegen, namelijk Ad van Dongen, die maar liefst 5 jaar trainer bij Capelle is geweest. Aangezien Sparta''30 de vorige twee wedstrijden verloren had, wilden ze ontzettend graag winnen. Dat bleek ook wel, want ze gingen voortvarend van start. Al in de 3e minuut was er een goede kans voor Sparta'30 en zo ook in de 9e en 16e minuut. Dankzij zeer goed keeperswerk van onze doelman Erik Kuijsten bleef het 0-0. Na dit eerste kwartier van Sparta'30 nam S.V. Capelle langzaam het initiatief over en ging kansen creëren. In de 20e minuut een vrij trap van Arjan Pruijssers en twee minuten later schoot Jurgen van Selst net naast. Weer drie minuten later werd een goal van Jurgen van Selst afgekeurd voor buitenspel, welke een terechte beslissing was. In de 27e minuut was S.V. Capelle zeer dicht bij een doelpunt door een omhaal van Johan Rosenbrand, die op de lat terecht kwam. De terugspringende bal werd helaas naast gekopt. Maar eindelijk viel dan toch het doelpunt: uit een dieptepass van Antoine Pruijssers ging Onno Damen er vandoor. Deze kapte in het 16 meter gebied zijn tegenstander uit en schoot de bal naast de keeper: 0-1. Vlak voor rust nog enkele gevaarlijke corners, die genomen werden door Tjeu Hamers, maar zonder resultaat. Ruststand: 0-1.   In de tweede helft een aanvallend S.V. Capelle, dat wel enkele kansen creëerde, maar geen doelpunt kon maken. Deze tweede helft speelde zich volledig af op de helft van Sparta'30. Enkel de laatste 5 minuten zette Sparta'30 nog wat aan, maar ze misten een afmaker, waardoor er niet gescoord werd. Derhalve een verdiende overwinning voor S.V. Capelle dat hierdoor een plaats stijgt op de ranglijst en nu vierde staat. Volgende week speelt S.V. Capelle een inhaalwedstrijd uit bij Vuren. Hier zal Capelle wederom moeten winnen om mee te blijven doen in de strijd om de bovenste plaatsen.   zaterdag 27 februari 2010: S.V. Capelle - Sleeuwijk 2-3 (0-3)   Het was een belangrijke wedstrijd voor beide teams. Bij de bovenste vijf blijven is namelijk noodzakelijk om kans te houden op promotie naar de 2e klasse. S.V. Capelle begon goed en ging gelijk in de aanval, waardoor enkele kleine kansen ontstonden. In de 10e minuut was het echter Sleeuwijk dat de score opende door een doelpunt van Arjo Nederveen, die geheel vrij stond voor doelman Erik Kuijsten en hierdoor de 0-1 kon aantekenen. Een kwartier later was er een goede kans voor Jurgen van Selst. Hij liet de laatste man van Sleeuwijk zijn hielen zien, schoot hard op doel, maar Sleeuwijk keeper Patrick Werther redde uitstekend. Een lob over de keeper was hier misschien voldoende geweest. Even later een goede kopkans voor Arjan Pruijssers, maar hij kopte de bal precies in de handen van de keeper van Sleeuwijk. In de 40e minuuut viel er dan toch een doelpunt en wederom voor Sleeuwijk: een afstandsschot van Wilco van Rossum betekende de 
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0-2. Diezelfde Wilco van Rossum scoorde 5 minuten later weer. Nu lag de oorzaak in een verdedigende fout van S.V. Capelle, waardoor hij de bal eenvoudig kon intikken: 0-3. Vlak hierna een goede kans voor Jurgen van Selst uit een voorzet van Onno Damen, maar hij raakte de bal niet en zodoende was de ruststand 0-3.   In de tweede helft een veel feller S.V. Capelle met de intentie om nu de kansen wel te benutten en dat lukte ook in de 57e minuut: Onno Damen schoot de bal hard in na een corner van Tjeu Hamers: 1-3. In die periode moest Sleeuwijk regelmatig aan de noodrem trekken en dit resulteerde dan ook in twee gele kaarten in enkele minuten. Vijf minuten na de openingstreffer van S.V. Capelle was het Arjan Pruijssers, die een vrije trap nam op ongeveer 25 meter van het doel. Deze bal ging er in: 2-3. S.V. Capelle ging door en creëerde een aantal goede kansen voor o.a. Jurgen van Selst, Davey van Balkom en Onno Damen. De scheidsrechter, de heer Bierings uit Diessen, floot een zeer goede wedstrijd en ondanks de 9 minuten blessuretijd en de vele kansen kreeg S.V. Capelle de gelijkmaker niet achter de doelman van Sleeuwijk. S.V. Capelle had zeker meer verdiend, maar kansen zijn er om te benutten en dat gebeurde vandaag dus niet, waardoor Capelle kostbaar puntverlies leed tegen Sleeuwijk in de strijd om de bovenste plaatsen. Volgende week zal Capelle dit recht moeten zetten in de uitwedstrijd tegen Sparta'30 in Andel.   zaterdag 6 februari 2010: Giessen - S.V. Capelle 1-1 (1-1)   Capelle was vandaag verzwakt door de afwezigheid van een aantal basisspelers. De wedstrijd tegen Giessen werd dan ook geen herhaling van de eerste wedstrijd toen Capelle eenvoudig met 8-2 won. Vandaag mocht Capelle uiteindelijk blij zijn met een punt. Het veld was ontzettend zwaar bij Giessen, maar S.V. Capelle begon goed. Al in de zesde minuut was er een goede kans voor Corné Treffers om de bal in het doel te schieten, maar helaas voor Capelle ging de bal voor langs. Enkele minuten later kreeg Giessen een goede kans, maar door goed keeperswerk van Erik Kuijsten werd een doelpunt voorkomen. S.V. Capelle kon hier in deze fase van de wedstrijd weinig tegenover stellen. Giessen bleef aanvallen en in de 21e minuut resulteerde dit in een doelpunt, welke echter terecht wegens buitenspel werd afgekeurd. Maar Giessen bleef gevaarlijk en in de 40e minuut loste een speler van Giessen een schot van zeker 30 meter. De bal ging niet in een rechte lijn en kwam tegen de knieën van onze doelman en stuiterde het veld weer in. Daar werd hij opgevangen door Govert van Tilborg en deze legde de bal achter Erik Kuijsten: 1-0. S.V. Capelle liet het hier echter niet bij zitten en ging volop in de aanval. Dit resulteerde 4 minuten later in een vrije trap aan de rechter kant. Deze vrije trap werd genomen door Tjeu Hamers en ingekopt door Davey van Balkom: 1-1. Dit was ook de ruststand.   Na de rust was het vooral Giessen dat kansen creëerde, maar er weinig mee deed. S.V. Capelle kon daar weinig tegenover stellen. Wijnand Timmermans, ingevallen voor de geblesseerde Martijn Boutier, loste in de 60e minuut nog een gevaarlijk schot (net over) en dezelfde speler schoot in de 78 minuut tegen de keeper van Giessen aan. Dit waren de kansen van S.V. Capelle in de tweede helft. Daar tegenover kreeg Giessen zeker meer kansen, maar toch bleef het 1-1, waarvoor Capelle met name keeper Erik Kuijsten dankbaar mocht zijn. Zo wist hij in de slotfase een kopbal van Giessen knap uit het doel te werken. De wedstrijd werd overigens geleid door de zeer jonge scheidsrechter El-Hajoudi uit Zwijndrecht, die dat bijzonder goed deed. Volgende week is Capelle vrij (carnaval) en op zaterdag 20 februari speelt Capelle de inhaalwedstrijd uit bij Vuren.   zaterdag 23 januari 2010: G.D.C. - S.V. Capelle 0-0   S.V. Capelle begon goed aan de wedstrijd tegen GDC. Al na 3 minuten werd het spannend in het strafschopgebied van de tegenstander. Drie gevaarlijke corners op rij, die hachelijke situaties opleverden voor het doel van GDC. De keeper van GDC was hier zeker debet aan, omdat hij een paar keer de bal losliet. Echter: geen doelpunt voor Capelle. In de dertiende minuut een uitstekende kans voor Johan Rosenbrand, echter de back van GDC zat er op tijd tussen. S.V. Capelle speelde verzorgd voetbal tot aan de 16 meter lijn van de tegenstander, maar vanaf daar ging het wat moeilijker. Davey van Balkom was de linksback van GDC de baas, maar heel veel rendement kwam daar niet uit. S.V. Capelle verzuimde op het doel te schieten, terwijl de keeper van GDC toch enigszins onzeker oogde. In de 40e minuut kreeg S.V. Capelle nog een goede kans, maar het bleef 0-0 tot de rust. Na de pauze wederom een aanvallend S.V. Capelle. Capelle kreeg echter al snel een numerieke minderheid, want na 5 minuten kreeg Merijn Meijer 2x geel binnen in een minuut voor aanmerkingen op de leiding. Een tikkeltje kinderachtig van de betreffende scheidsrechter om voor dezelfde opmerking twee keer geel te geven. Maar ondanks die minderheid creëerde S.V. Capelle toch kansen en was het zelfs af en toe zeer gevaarlijk. Martijn Boutier kreeg een kans, Onno Damen en later Arjan Pruijssers en Davey van Balkom. Het lukte vandaag echter niet. Capelle had nog geluk dat GDC in de laatste minuten niet scoorde: uit een voorzet van rechts belandde de bal nog op de lat, maar de terugspringende bal kon weggetrapt worden. Al met al een wedstrijd om snel te vergeten. "We hebben hier niet 1 punt gehaald, maar 2 punten laten liggen", zei Capelle trainer Piet Saaman.   Volgende week speelt Capelle om 14.30 uur op het Mandemakers Sportpark thuis tegen GVV'63. Capelle heeft dan alleen baat bij een overwinning om aansluiting te behouden met de bovenste plaatsen. GVV'63 zal 
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zich normaliter niet makkelijk gewonnen geven, omdat ze nog iets recht te zetten hebben: vandaag werd er namelijk thuis met 0-5 verloren van Sparta'30.   zaterdag 12 december 2009: S.V. Capelle - NOAD'32 2-3 (1-1)   Het ging heel snel in de topper S.V. Capelle - NOAD'32. Al in de 2e minuut van de wedstrijd schoot Johan Rosenbrand de bal in het net na een voorzet van Martijn Boutier. De keeper van NOAD verwerkte de bal niet goed en hij kwam voor de voeten van Johan, die er wel raad mee wist: 1-0. De vreugde was echter van korte duur. In de 5e minuut was het John van Bergeijk, die uit een voorzet van links de bal over onze keeper Erik Kuijsten kopte, waarbij de bal aan de andere kant van het doel in het net viel: 1-1. Het spel golfde daarna op en neer, waarbij gezegd moet worden dat S.V. Capelle de beste kansen had. Zoals in de 16e minuut toen Davey van Balkom 3 tegenstanders passeerde en de bal voorgaf aan Martijn Boutier, die de bal echter niet raakte en zodoende een goede kans voorbij liet gaan om op voorsprong te komen. Gelijk een minuut erna was er een goede redding van onze doelman Erik Kuijsten. Onno Damen loste hierna nog een goed schot op goal, terwijl Martijn Boutier in de eerste helft ook nog een paar kansen kreeg. Ruststand: 1-1. De tweede helft begon met een aanvallend NOAD en dat resulteerde in de 49e minuut in een doelpunt. John van Bergeijk zette van rechts voor en Carlo Riedijk kopte de bal in: 1-2. Daarna zette S.V. Capelle wat druk, maar tot echt grote kansen kwam het niet. Het venijn zat hem echter in de staart. In de 85e minuut was het weer Carlo Riedijk, die de 1-3 scoorde en iedereen dacht dat het een gelopen zaak was voor NOAD. In de 90e minuut was het echter Onno Damen, die met een mooi strak diagonaal schot de 2-3 aantekende. In de blessuretijd kreeg Onno nog een kans, maar hij werd zwaar gehinderd door NOAD spelers, waardoor hij tegen de keeper schoot. Helaas voor Capelle, want anders was het een gelijkspel geweest en dat was gezien het spelbeeld verdiend geweest. Nu bleef de 2-3 echter staan als eindstand. Volgende week zaterdag speelt Capelle om 14.30 uur de inhaalwedstrijd uit bij Vuren.   zaterdag 5 december 2009: TSVV Merlijn - S.V. Capelle 1-3 (0-1)   Capelle won vandaag eenvoudig met 1-3 van Merlijn. Vooraf had Capelle dit niet verwacht, omdat het in de thuiswedstrijd tegen Merlijn moeizaam met 1-1 gelijkspeelde. Nu was het echter een andere wedstrijd, waarin Capelle duidelijk de bovenliggende partij was. In het begin van de wedstrijd moest S.V. Capelle duidelijk wennen aan het kunstgras van Merlijn, waardoor de gastheren een licht veldoverwicht hadden. Achterin bij S.V. Capelle werd zo nu en dan balverlies geleden, waardoor Merlijn enkele kansjes kreeg. Na 10 minuten had S.V. Capelle echter door hoe de bal gespeeld moest worden en kwamen de kansen aan de andere kant. In de 25e minuut was het Davey van Balkom, die de bal op de lat kopte en 2 minuten later kreeg Martijn Boutier een kans. De keeper stopte zijn schot. Weer een minuut later was het dan toch raak: uit een voorzet van Johan Rosenbrand tikte Davey van Balkom de bal in het doel en werd het dus 0-1. S.V. Capelle kreeg in de eerste helft nog enige kansen, maar doelpunten vielen er niet. Ruststand derhalve: 0-1.   In de tweede helft gelijk een aanvallend S.V. Capelle en weer was het Davey van Balkom, die enige kansen kreeg. De eerste uit een voorzet van Onno Damen. Deze kopte hij op de voeten van de keeper van Merlijn. Even later werd de bal weer voor zijn voeten gekopt door Johan Rosenbrand via een voorzet van Tjeu Hamers. Davey stond enkele meters voor het doel, maar schoot tegen de keeper. In de 54e minuut was het dan toch raak. Uit een voorzet van rechts kopte hij de bal diagonaal in en de keeper van Merlijn was deze keer machteloos: 0 - 2. S.V. Capelle bleef aanvallen en TSVV Merlijn kon hier eigenlijk helemaal niets meer tegenover stellen In de 70e minuut was het weer Davey van Balkom, die scoorde en daarmee een hattrick maakte. De stand was 0-3 en iedereen dacht dat dit de eindstand zou worden. Vele toeschouwers verlieten vroegtijdig het sportpark en zagen daarom niet dat door wat geklungel in de verdediging van Capelle Merlijn alsnog een doelpunt maakte, welke totaal niet nodig was geweest. Doelpuntenmaker namens Merlijn was oud-Almkerker Hans Keller. Eindstand: 1 - 3. Al met al een verdiende overwinning van S.V. Capelle. A.s. zaterdag zal het zeker niet zo gemakkelijk gaan in de thuiswedstrijd tegen koploper NOAD'32 uit Wijk en Aalburg, die vandaag door afgelasting niet in actie kwamen. Deze wedstrijd begint om 14.30 uur op het Mandemakers Sportpark aan de Juffrouwsteeg in Sprang-Capelle.   zaterdag 14 november 2009: S.V. Capelle - Woudrichem 2-1 (2-1)   Na twee gelijke spelen en een nederlaag werd het weer eens tijd dat S.V. Capelle 3 punten zou behalen. Dit kon natuurlijk niet beter dan tegen de hekkensluiter Woudrichem. Vanaf het start fluitsignaal liet S.V. Capelle dan ook merken dat het wat van plan was. Al in de eerste minuut brak Onno Damen op rechts door en gaf een goede voorzet, die echter voor Arjan Pruijssers en Davey van Balkom als verrassing kwam en daardoor niet werd benut. Het doelpunt kwam er toch nog vrij snel, namelijk in de 5e minuut. Een vrije trap van Tjeu Hamers bleef door de sterke wind wat in de lucht hangen, waardoor de keeper van Woudrichem er niet goed vat op kreeg en de bal zodoende terecht kwam voor de voeten van Onno Damen, die er wel raad mee wist en voor de 1- 0 zorgde. In de 12e minuut een hachelijke situatie voor het doel van S.V. Capelle. Na een corner moest Bert Rijken, de latere man of the match, de bal van de doellijn koppen. Dit was echter uitstel van executie, want 3 minuten later was het dan toch 1-1 door een doelpunt van Robbert van Wijngaarden. Hierna 
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ging S.V. Capelle weer in de aanval en dit resulteerde in de 28e minuut in een doelpunt van Tjeu Hamers. Aan de linkerkant van het veld nam hij de bal in een keer op zijn schoen en ondanks de sterke tegenwind zeilde de bal over de keeper heen in het doel van Woudrichem: 2 - 1. Even later waren er nog kansen voor Arjan Pruijssers en Onno Damen en ook uit een corner, maar er werd niet meer gescoord. Het laatste wapenfeit van de eerste helft was een afstandsschot van Woudrichem op de lat. Na de rust was het S.V. Capelle dat het meeste balbezit had en dit resulteerde in een prachtig afstandsschot van Onno Damen, welke goed door de keeper van Woudrichem overgestompt werd. In die tweede helft creëerde SV Capelle verschillende goede kansen, o.a. voor Davey Balkom, die de bal uit een voorzet van Tjeu Hamers voor het intikken had, maat enigzins verrast werd door de snelheid van de bal. S.V. Capelle bleef aanvallen en kreeg ontzettend veel corners en uit een van die corners kopte Arjan Pruijssers in de bovenhoek, maar de keeper kon hem net overtikken. In de 80e minuut kon Onno Damen na een goede combinatie alleen op de keeper afgaan, maar hij werd neergelegd in het strafschopgebied door Hans van Vianen. Dit resulteerde in rood en een penalty. Tjeu Hamers, die normaliter trefzeker is, schoot nu echter op de paal. Hierna kreeg Tjeu nog een goede kans om alsnog te scoren, maar zijn lobje was net iets te zacht. In de laatste minuten was het nog even spannend, omdat Woudrichem aandrong, maar al met al was dit toch een verdiende overwinning van S.V. Capelle. Volgende week is er een inhaalprogramma, maar over 14 dagen op 28 november spelen we de laatste wedstrijd van de eerste helft van de competitie en wel uit tegen Vuren. Deze verloren vandaag met 2-0 van Sparta'30 en staan thans onderin de middenmoot.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 7 november 2009: NEO'25 - S.V. Capelle 1-1 (0-0)   Na vorige week zaterdag de derby gespeeld te hebben tegen SSC 55, was er vandaag wederom een derby en wel tegen NEO'25. Uiteraard was het voor S.V. Capelle belangrijk om vandaag punten te halen gezien het resultaat van de vorige week. Het begin van de wedstrijd was echter voor NEO en dat resulteerde in de 6e minuut in een voorzet van links, die rakelings langs het doel van Capelle ging. Echt gevaarlijk was NEO hierna niet meer, maar ook Capelle kon geen gevaarlijke situaties voor het doel van de tegenpartij creëren. Onno Damen werd aan de rechterkant bewaakt door Nick van Gils. Deze kreeg in de 29e minuut een gele kaart nadat hij zijn directe tegenstander herhaaldelijk met de hand tegen had gehouden.. De eerste helft kreeg nog een vervelend staartje voor Capelle: in de 44e minuut kreeg Corné Treffers een directe rode kaart 
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voor een sliding, waarbij hij zijn tegenstander met de hak raakte. Iedereen vond dit een veel te zware straf van de zeer wisselvallig fluitende scheidsrechter Versnel uit Zwijndrecht, die ook het nodige commentaar gaf op diverse spelers van beide partijen. In de tweede helft begon NEO aanvallend en dit resulteerde in de 48e minuut in een hachelijke situatie voor het doel van S.V. Capelle, maar dit werd goed opgelost door de verdediging van S.V. Capelle. Even later kwam NEO'25 toch op voorsprong: S.V. Capelle nam een vrije trap op de middellijn, waarbij deze werd aangeschoten tegen een speler van NEO (stond hij wel op 9 meter?) en hierna de bal terecht kwam voor de voeten van Ivan Hey. Deze kon recht op het doel van SV Capelle af gaan en maakte geen fout: 1-0. Toen ging S.V. Capelle in de aanval met als grote stuwende kracht vanuit achteren Bert Rijken. Er werden goede aanvallen opgezet en o.a. Davey van Balkom kreeg een goede kans, waarbij de bal net naast ging. In deze periode was S.V. Capelle zeker de bovenliggende partij, ondanks een veldminderheid. Daar kwam even later echter verandering in. De scheidsrechter gaf Capellenaar Jelte de Gier in de 74e minuut geel en toen Nick van Gils van NEO een minuut later dezelfde overtreding maakte, kon hij niet anders dan deze zijn tweede gele kaart geven en dus rood. De situatie op het veld was dus weer gelijk. Onno Damen greeg nu meer ruimte, want de nieuwe bewaker van hem kwam snelheid tekort. Kort hierna volgde dan ook een goede voorzet van Onno Damen, die door Davey van Balkom ingekopt werd: 1-1. Het laatste kwartier werd er nog leuk gevoetbald en was het tevens bijzonder spannend, want geen van beide partijen wilde verliezen. Als S.V. Capelle de tweede helft wat beter met de kansen om was gesprongen had er zeker meer in gezeten. Achteraf gezien was iedereen toch tevreden met dit gelijke spel. Volgende week speelt Capelle thuis tegen Woudrichem. Deze verloren vandaag thuis met 0-1 van Sparta'30 en staan hierdoor thans laatste. Dit moet geen reden zijn voor onderschatting, want Woudrichem is altijd een lastige tegenstander voor Capelle en zal er er normaliter alles aan doen om afstand te kunnen nemen van de laatste plaats. De wedstrijd begint om 14.30 uur op het Mandemakers Sportpark. Iedereen is van harte welkom!    
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   Bron foto's: Jan Sprangers   Link naar meer foto's van de wedstrijd NEO'25 1 - S.V. Capelle 1    zaterdag 31 oktober 2009: SSC'55 - S.V. Capelle 2-1 (2-1)   Voor het eerst sinds een aantal jaren was er weer een echte derby tussen SSC'55 en S.V. Capelle. Er was dan ook veel publiek aan de Bernhardstraat in de Vrijhoeve op het van Wijlen Sportpark. S.V. Capelle begon goed. Al in de 2e minuuut was het Davey van Balkom, die de bal in het doel van SSC kopte uit een goed genomen vrije trap van Tjeu Hamers. Hierna nam SSC het initiatief over en was een paar keer gevaarlijk. Dit resulteerde in de 14e minuuut in een doelpunt van Sven Roosemalen na slecht uitverdedigen in het 16 meter gebied van S.V. Capelle. De stand was dus 1-1. Vijf minuten later had SSC geluk: een hoge bal ging over de 
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aanvallers van SSC heen, maar deze kwam helaas voor S.V. Capelle op de rug van Arjan Rijken en viel zo voor de voeten van de schietgrage Erwin van den Hoven. Deze had daar geen moeite mee en hij scoorde dan ook: 2 - 1. SSC kreeg nog een paar goede kansen, o.a. voor Jasper de Gordeijn, maar door goed uitlopen van onze keeper Erik Kuijsten, ging de bal over het doel. Na een half uur werd Johan Rosenbrand gewisseld voor Arjan Pruijssers, zodat S.V. Capelle meer aanvallend kon gaan spelen. Vlak voor rust kreeg de laatste man van SSC, Paul Soethout, voor de tweede keer geel, zodat hij kon vertrekken naar de kleedkamer. SSC protesteerde, maar scheidsrechter Klerx had het goed gezien. Dat was tevens het laatste wapenfeit van de eerste helft. In de tweede helft uiteraard een aanvallend SV Capelle. De wedstrijd speelde zich dan ook voornamelijk af op de helft van SSC. Maar echte goede kansen kon SV Capelle niet creëren. Er waren wel wat voorzetten van Onno Damen van de rechterkant, maar buiten de 70e minuut toen Jurgen van Selst over kopte, was er verder weinig gevaar. Een kwartier voor tijd werd het nog een beetje gevaarlijk voor het doel van SSC toen Tjeu Hamers twee corners mocht nemen en SSC alle zeilen bij moest zetten om het doel schoon te houden. Maar dat lukte en zodoende won SSC deze derby met 2-1. Volgende week wacht Capelle wederom een derby: in Sprang moet dan aangetreden worden tegen NEO'25. Deze verloren vandaag met 2-0 bij Sparta'30. Voor Capelle is het zaak niet wederom punten te laten liggen, omdat ze anders de aansluiting verliezen met de bovenste plaatsen    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 17 oktober 2009: S.V. Capelle - Sparta'30 0-0   Na een aantal jaren kwamen we onze oude trainer Ad van Dongen weer eens in competitieverband tegen. Zijn Sparta'30 uit Ael (Andel) stond op de 7e plaats met 7 punten en zoals we allemaal weten staat S.V. Capelle tweede. De wedstrijd begon met een aanvallend Sparta dat gelijk probeerde om enkele kansen te creëren. In de 10e minuut kon S.V. Capelle daar een goede aanval tegenover stellen. Op links brak Davey van Balkom door na een goede pass van Johan Rosenbrand. De bal werd echter gestopt door de keeper. Drie minuten later was Sparta weer gevaarlijk door een vrije trap net buiten de 16-meter. Geleidelijk nam S.V. Capelle het heft in handen en werd gevaarlijk en ging zeer goed voetballen. In de 29e minuut werd Jurgen van Selst neergelegd en uit de vrije trap van Tjeu Hamers ontstond een gevaarlijke situatie voor het doel van Sparta, maar met kunst en vliegwerk wist de keeper de bal weg te werken. In de 31e minuut wederom een vrije trap van Tjeu Hamers, maar deze bal ging naast. S.V. Capelle ging door en in de 35e minuut was Davey van Balkom gevaarlijk met een kopbal op de kruising. In de laatste minuut van de eerste helft werd er van achteruit een goede aanval opgezet, waarbij Johan Rosenbrand het beslissende passje aan Jurgen van Selst gaf, die er echter net niet bij kon. Ruststand: 0-0.   De tweede helft was in het begin zeker voor Sparta. Echt gevaarlijk waren ze niet, maar ze hadden, zeker op het middenveld, veel balbezit. Martijn Boutier kwam er de 64e minuut in en had de wedstrijd kunnen beslissen in de eerste minuut van zijn aanwezigheid als hij wat zuiverder gekopt had. De bal ging nu recht in de handen van de keeper van Sparta. Maar gelukkig stond ook onze keeper Erik Kuijsten zijn mannetje, want in de 75e en 86e minuuut verrichte hij prachtige reddingen. In de voorlaatste minuut was er nog een hachelijke situatie voor het doel van Sparta, maar de scheidsrechter floot voor een overtreding van S.V. Capelle. Deze scheidsrechter, de heer Kenson uit Kloetinge, floot een goede wedstrijd. Uiteindelijk was de 0-0 een terechte uitslag. S.V. Capelle deed ondanks het gelijke spel in de ranglijst toch goede zaken en blijft tweede, doordat de concurrentie punten morste. Dit geldt overigens niet voor koploper NOAD'32, die vandaag met 2-0 wonnen van SSC'55 en de eerste periode pakten. Volgende week is het inhaalweekend en de week er op mag Capelle naar de Vrijhoeve om in de derby aan te treden tegen de nummer 4 SSC'55. De geschiedenis leert dat Capelle hier niet vaak gewonnen heeft en dat het derhalve normaliter een zware middag zal worden.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 10 oktober 2009: Sleeuwijk - S.V. Capelle 1-2 (1-1)   Capelle boekte vandaag een zwaarbevochten 1-2 overwinning op Sleeuwijk. Al in 3e minuut van de wedstrijd kwam Capelle op een 0-1 voorsprong. Op aangeven van Tjeu Hamers schoot Onno Damen Capelle naar de 0-1. Hierna was het een gelijkopgaande wedstrijd. In de slotfase van de eerste helft beging Merijn Meijer een overtreding in de 16 meter. De scheidsrechter gaf hem hierna zijn 2e gele kaart, waardoor Capelle met 10 man verder moest. Sleeuwijk benutte de penalty, zodat de ruststand werd bepaald op 1-1. Na de rust kwam Capelle door de numerieke minderheid onder zware druk te staan. Sleeuwijk ging echter slordig om met de kansen. Bij Capelle was dit niet het geval: bij een van de schaarse uitbraken van Capelle in de tweede helft gaf Tjeu Hamers een voorzet op Jurgen van Selst, die Capelle in de 77e minuut naar de 1-2 overwinning kopte. Door deze overwinning en het puntverlies van de concurrentie stijgt Capelle naar de 2e plaats. Volgende week speelt Capelle thuis tegen middenmotor Sparta'30 uit Andel. Deze moeten zeker niet onderschat worden, want vandaag hielden zij SSC'55 op 0-0.    

pagina 23 van 35www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. ...

10-8-2012file://C:\S.V. Capelle website\capelle_wed20092010.html



    

    

pagina 24 van 35www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. ...

10-8-2012file://C:\S.V. Capelle website\capelle_wed20092010.html



    

    

pagina 25 van 35www.svcapelle.nl - Wedstrijdverslagen Capelle Sportvereniging Capelle (S.V. ...

10-8-2012file://C:\S.V. Capelle website\capelle_wed20092010.html



   Bron foto's: website Sleeuwijk    zaterdag 3 oktober 2009: S.V. Capelle - Giessen 8-2 (2-0)   Capelle werkte vandaag goed aan zijn doelsaldo tegen Giessen. Het werd maar liefst 8-2. Nadat Jurgen van Selst in de 19e en 21e minuut Capelle op een 2-0 voorsprong bracht, was de wedstrijd feitelijk gedaan. Na de rust ging Capelle verder: via een penalty schoot Theu Hamers Capelle op een veilige 3-0 voorsprong. Hierna ging Jurgen van Selst onverdroten verder met doelpunten maken: via 4 treffers bracht hij Capelle op 7-0. In de blessuretijd maakte Giessen toch nog twee doelpunten, maar uiteindelijk zorgde Johan Rosenbrand voor het slotakkoord voor Capelle: 8-2. Door deze overwinning klom Capelle naar de 3e plaats op de ranglijst. Volgende week wacht Capelle de zware uitwedstrijd tegen Sleeuwijk. Deze speelden vandaag in Andel met 2-2 gelijk tegen Sparta'30 en staan thans 5e.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 26 september 2009: GVV'63 - S.V. Capelle 1-2 (0-0)   Capelle boekte vandaag een belangrijke 1-2 overwinning op GVV'63, waardoor Capelle aansluiting vond met de subtop van de 3e klasse. In de eerste helft was het een gelijkopgaande wedstrijd, waarbij beide partijen slordig om gingen met de kansen. Na de rust deed Capelle dit beter: op aangeven van Onno Damen schoot Tjeu Hamers Capelle op een 0-1 voorsprong. Even later was het wederom Onno Damen, die deze keer een voorzet op maat gaf aan Jurgen van Selst. Deze schoot Capelle naar de 0-2. Circa 20 minuten voor tijd werd het toch nog spannend toen GVV'63 de aansluitingstreffer maakte: 1-2. In de slotfase kregen zowel Capelle als GVV'63 nog mogelijkheden, maar uiteindelijk wist Capelle de 1-2 overwinning over de eindstreep te trekken. Volgende week speelt Capelle thuis tegen Giessen. Deze bevinden zich op de ranglijst net onder Capelle en verloren vandaag thuis met 0-2 van Sparta'30.    
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   Bron foto's: website GVV'63    zaterdag 19 september 2009: S.V. Capelle - GDC 5-1 (3-0)   Na een matige seizoensopening had Capelle vandaag wat recht te zetten tegen GDC. Dit leek op voorhand geen gemakkelijke opgave, omdat er bij Capelle 6 basisspelers ontbraken. In de praktijk pakte het anders uit en werd er een ruime 5-1 overwinning behaald. Al na 5 minuten kon Jurgen van Selst profiteren van een misverstand in de GDC verdediging. Even later werd het via een eigen doelpunt van Richard Thur 2-0 voor Capelle. Kort voor rust was het Martijn Boutier, die via een corner voor de 3-0 zorgde en was de wedstrijd feitelijk beslist. Halverwege de 2e helft bracht Onno Damen Capelle op 4-0. Kort hierna deed Tom Hesselberth namens GDC wat terug: 4-1. Jurgen van Selst zorgde met een mooi doelpunt voor het slotakkoord: 5-1. Volgende week moet Capelle naar Gameren om aan te treden tegen GVV'63. Dit zal normaliter een lastige uitwedstrijd worden. GVV'63 was de competitie slecht begonnen, maar zette dit vandaag recht met een 1-3 overwinning bij Sparta'30.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 12 september 2009: NOAD'32 - S.V. Capelle 3-0 (2-0)   Capelle verloor vandaag in Wijk met 3-0, waarbij het grote verschil tussen beide ploegen de doeltreffendheid was. NOAD'32 kwam in de openingsfase op 1-0 via een mooi afstandschot van John van Bergeijk. Halverwege de tweede helft speelden de gastheren een aanval goed uit en zorgde Kevin Bouman voor de 2-0. Capelle zelf kreeg ook een aantal mogelijkheden, maar ging hier niet zuinig mee om. In de tweede helft kon Capelle niet de aansluitingstreffer maken. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd beslist in het voordeel van NOAD: een overtreding in de zestien van Capelle werd bestraft met een een penalty: 3-0. Deze stand bleef staan tot het eind. Volgende week speelt Capelle thuis tegen GDC. Deze staan net als Capelle op 1 punt: vandaag werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen Sparta'30.  
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 zaterdag 5 september 2009: S.V. Capelle - TSVV Merlijn 1-1 (0-1)   Capelle 1 begon de competitie vandaag met een gelijkspel tegen Merlijn uit Tilburg. In de eerste helft had Merlijn het betere van het spel. Na ongeveer een half uur kwamen ze dan ook via een counter op een 0-1 voorsprong. In de tweede helft voetbalde Capelle beter. In de slotfase kwam dan ook de terechte beloning toen Tjeu Hamers via een strafschop de eindstand op 1-1 bepaalde. Volgende week speelt Capelle in Wijk tegen NOAD'32. Deze begonnen vandaag de competitie goed: met 1-3 werd in Andel gewonnen van Sparta'30.   zaterdag 29 augustus 2009: Marvilde - S.V. Capelle 4-0 (3-0) (beker)   Capelle 1 sloot de voorbereiding op het nieuwe seizoen af met een nederlaag bij zondag derdeklasser Marvilde. Al vroeg in de wedstrijd kwam Marvilde op 1-0 via een prachtig afstandschot. Hierna drong Marvilde aan, maar wist het pas in de slotfase van de eerst helft de voorsprong verder uit te bouwen: binnen enkele minuten stond het 3-0. In de tweede helft vond Marvilde het wel best, terwijl Capelle incidenteel gevaarlijk was voor het doel van de Veldhovenaren. In de slotfase bepaalde Marvilde de eindstand via een strafschop op 4-0. Met 1 overwinning (oefenwedstrijd tegen Waspik) en 3 nederlagen kan gesproken worden over een matige voorbereiding van Capelle 1, waarbij weinig werd gescoord en veel tegendoelpunten werden geïncasseerd. Hopelijk zegt dit niets over de belangrijke seizoensopening van a.s. zaterdag, waarbij Capelle 1 thuis moet aantreden tegen Merlijn.   dinsdag 25 augustus 2009: Vlijmense Boys - S.V. Capelle 3-1 (1-0) (beker)   Vanaf het begin van de wedstrijd had Vlijmense Boys een veldoverwicht. Halverwege de eerste helft kwamen ze op een 1-0 voorsprong. Capelle zelf kon de Vlijmense defensie nauwelijks onder druk zetten. Doordat Vlijmense Boys slordig met de vele kansen omging bleef de 1-0 stand staan tot de rust. Na de rust eenzelfde wedstrijdbeeld, waarbij de thuisploeg uitliep naar een 3-0 voorsprong. In de slotfase wist Capelle nog wat terug te doen: via een strafschop van Tjeu Hamers werd het 3-1.   zaterdag 22 augustus 2009: S.V. Capelle - Nemelaer 2-6 (0-3) (beker)   Capelle 1 moest in deze eerste (beker)wedstrijd van het nieuwe seizoen haar meerdere erkennen in tweedeklasser Nemelaer uit Haaren. Nemelaer speelde goed / verzorgd voetbal en was continu gevaarlijk voor het doel van Capelle. Hier kon Capelle in de eerste helft weinig tegenover stellen. Na een ruststand van 0-3 kon Capelle Nemelaer in de tweede helft meer tegenstand bieden en werd het uiteindelijk 2-6. Doelpuntenmaker Capelle: 2x Jurgen van Selst.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers       Mocht u niet de inhoudsopgave van deze website zien, dan kunt u hier klikken op inhoud.  
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