
 Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2010-2011  zaterdag 14 mei 2011: Rijswijkse Boys - S.V. Capelle 2-4 (1-2)   S.V. Capelle sloot deze zaterdag de competitie af met de uitwedstrijd tegen Rijswijkse Boys. Al vroeg in de wedstrijd kwam Capelle op voorsprong. Er werd een overtreding op Jurgen van Selst gemaakt in de 16 meter en de toegekende strafschop werd door Van Selst benut: 0-1. Hierna kregen beide partijen mogelijkheden. In de 41e minuut kwam Rijswijk op gelijke hoogte via een kopbal van Maurice Schopenhouer. Een minuut later kwam Capelle echter weer op voorsprong. Via een actie van Jurgen van Selst kwam de bal terecht bij Tjeu Hamers, die op fraaie wijze de 1-2 binnen lobte. Deze stand bleef ook na de rust lange tijd staan. Een kwartier voor tijd kwam Rijswijk op 2-2. Capelle zette hierna nog aan en het was Rik Donker, die in de 80e minuut beheerst de 2-3 binnenschoot. Jurgen van Selst zorgde kort voor tijd voor het slotakkoord en zijn schot betekende een 2-4 eindstand. Kampioen Capelle behaalde in de eindstand van 3D een mooi puntenaantal van 55 punten uit 22 wedstrijden, waarbij er maar liefst 71 keer gescoord werd.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 7 mei 2011: S.V. Capelle - SSC'55 3-2 (0-1)   Na enkele weken rust mocht Capelle vandaag weer voor de competitie aantreden in de derby tegen SSC'55. Voor beide ploegen stond er weinig meer op het spel en dit bleek ook uit het matte spel in de eerste helft. In het eerste deel hiervan had Capelle een licht overwicht, maar gaandeweg de eerste helft nam SSC'55 het initiatief over. In de 41e minut kreeg SSC'55 een penalty, omdat er door de Capelle verdediging hands werd gemaakt. Kevin Knippels schoot de strafschop binnen en dit betekende een 0-1 ruststand. Na de rust kwam Capelle al snel op gelijke hoogte: Jurgen van Selst gaf een pass op Tjeu Hamers, die de 1-1 kon binnen schieten. Even later werd Jurgen van Selst de diepte ingestuurd en schoot hij de 2-1 binnen. Capelle kreeg hierna de betere kansen, maar toch duurde het tot de 83e minuut voordat de 3-1 viel. Rik Donker legde voor 
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op Merijn Meyer, die met een mooi afstandschot voor de 3-1 zorgde. Door slordig verdedigen kreeg Capelle het in de slotfase toch nog lastig. Robin Smits zorgde kort voor tijd voor de 3-2. Even later werd het zelfs 3-3, maar Capelle had geluk dat dit SSC'55 doelpunt afgekeurd werd wegens een vermeende overtreding en dus bleef het 3-2 voor Capelle. Komende zaterdag sluit Capelle de competitie af met de uitwedstrijd tegen Rijswijkse Boys.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 9 april 2011: S.V. Capelle - NEO'25 3-0 (1-0)   Kampioen S.V. Capelle speelde vandaag op eigen terrein de derby tegen NEO'25. Vooraf verwachtte Capelle de nodige tegenstand van NEO'25, omdat deze nog in de race waren voor een periodetitel. Dit bleek echter niet uit het matte spel van de Sprangenaren, waardoor Capelle vrij eenvoudig deze wedstrijd kon winnen. Slechts in een korte fase van de eerste helft zette NEO'25 enige druk op de Capelle verdediging, maar tot grote kansen leidde dit niet. Capelle zelf kreeg in de eerste helft een aantal mogelijkheden, maar toch duurde het tot de 40e minuut voordat Capelle op voorsprong kwam. Jurgen Bakkers zette de bal voor op Ruud Klijn, die hieruit de 1-0 kon binnen koppen. NEO'25 kreeg kort voor rust nog een kans in het 16 meter gebied van Capelle, maar dit schot werd eenvoudig gepakt door Capelle keeper Erik Kuijsten. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, waarbij Capelle al vrij snel op 2-0 kwam. Onno Damen zette voor en NEO'25 verdediger Giorgio Kerst schoot de bal in eigen doel. Hierdoor was de wedstrijd feitelijk beslist. Tien minuten voor tijd werd binnen de 16 meter een overtreding gemaakt op Capelle spits Jurgen van Selst. Deze schoot hierna zelf de penalty binnen en bepaalde de eindstand op 3-0. De Capelle spelers Arjan Rijken (427 wedstrijden S.V. Capelle 1) en Dennis Snijders (188 wedstrijden S.V. Capelle 1) kregen nog publiekswissels, omdat ze afscheid namen van S.V. Capelle 1. Na afloop van deze wedstrijd kreeg Capelle aanvullend van de K.N.V.B. nog de kampioensschaal overhandigd en werd het kampioenschap nogmaals gevierd. S.V. Capelle is nu enige weken vrij en speelt op zaterdag 7 mei thuis wederom een derby, waarbij dan SSC'55 de tegenstander is.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers   Meer foto's zijn te vinden in: foto album S.V. Capelle - NEO'25 (Mari van Ee)    zaterdag 2 april 2011: Wilhelmina'26 - S.V. Capelle 2-5 (2-0)   S.V. Capelle speelde vandaag in Wijk en Aalburg de kampioenswedstrijd tegen Wilhelmina'26. Deze wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Klerx, die een degelijke wedstrijd floot. Capelle begon zenuwachtig aan de wedstrijd en dit was te merken aan het veldspel. Toch kreeg Jurgen van Selst na circa 5 minuten een kans in de 16 meter van Wilhelmina'26, maar tot een doelpunt leidde dit niet. Na ongeveer tien minuten schoot Gerald Vos Wilhelmina'26 naar de 1-0. Hierbij ging de Capelle defensie niet vrij uit. Het spel van Capelle werd er niet beter op en even later kreeg Wilhelmina'26 weer een kans, die er niet in ging. Dit was echter uitstel van executie voor Capelle, want na een half uur schoot Maarten Schuwer de 2-0 binnen. Hierna had Wilhelmina'26 nog een goede kans op de 3-0, maar gelukkig voor Capelle ging het schot links naast. Kort voor rust had Capelle pech toen een lob van Jurgen van Selst op de lat belandde. De ruststand bleef echter 2-0.   Na de rust een totaal ander Capelle en dit resulteerde al snel in de 2-1, waarbij Jurgen van Selst een actie van Onno Damen afrondde. Hierna zette Capelle nog meer aan, maar duurde het nog circa 25 minuten voordat de gelijkmaker viel: Jurgen Bakkers gaf een voorzet en Ruud Klijn zorgde met de kop voor de 2-2. Vrij kort hierna kwam Capelle zelfs op voorsprong. Merijn Meijer gaf een voorzet, die via een mooie kopbal van invaller Rik Donker in het doel belandde: 2-3. Tien minuten voor tijd leek Capelle de wedstrijd te belissen via Jurgen van Selst, maar zijn doelpunt werd wegens duwen afgekeurd. Even later was het echter wel beslist toen een ingooi van Rik Donker bij Onno Damen belandde, die hieruit de 2-4 kon binnen schieten. Rik Donker zorgde hierna nog voor het slotakkoord door een voorzet van Jurgen Bakkers binnen te koppen en dit betekende een 2-5 eindstand.   Kort voor het einde van deze wedstrijd had Capelle al vernomen dat Sparta'30 met 1-0 verloren had van GVV'63 en dus kon Capelle na het fluitsignaal het kampioenschap in de 3e klasse D vieren. Voor Capelle was het laatste kampioenschap al weer even geleden: in het seizoen 1987-1988 werd S.V. Capelle 1 kampioen in de 1e klasse afdeling Noord-Brabant en toen promoveerde het naar de 4e klasse K.N.V.B.. De laatste promotie naar de 2e klasse K.N.V.B. in het seizoen 2001-2002 werd bewerkstelligt via de nacompetitie en nu promoveert Capelle dus als kampioen weer naar de tweede klasse. Het kampioenschap van S.V. Capelle werd deze zaterdag uitbundig gevierd. Allereerst op het complex van Wilhelmina'26 in Wijk en Aalburg en hierna volgde vanuit Waalwijk een rondrit door Sprang, Vrijhoeve en Capelle. S.V. Capelle wil de spelers / elftalleiding bedanken voor hun inzet dit seizoen, maar vanzelfsprekend ook de supporters, vrijwilligers en sponsors. Verder werd Capelle zaterdag gastvrij ontvangen bij Wilhelmina'26 en tijdens de rondrit ook sportief toegejuichd door NEO'25 en SSC'55. Volgend seizoen mag Capelle dus weer van start in de 2e klasse. Dit 
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zullen zware wedstrijden worden, maar Capelle heeft er vertrouwen in dat het in deze klasse weer een rol van betekenis kan vervullen. Voordat het zo ver is, speelt Capelle echter nog een aantal wedstrijden in de 3e klasse. De eerste in deze rij is de derby S.V. Capelle - NEO'25, die komende zaterdag op het Mandemakers Sportpark zal plaatsvinden.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers   Meer foto's zijn te vinden op: Digitaalburg    zaterdag 26 maart 2011: GVV'63 - S.V. Capelle 3-3 (1-1)   S.V. Capelle moest deze zaterdag naar Gameren voor de lastige uitwedstrijd tegen GVV'63. Al vroeg in de wedstrijd kwam Capelle op voorsprong. Via Davey van Balkom kwam de bal terecht bij Johan Rosenbrand, die een voorzet gaf op Jurgen van Selst. Deze laatste schoot hieruit de 0-1 binnen. Na circa tien minuten bracht GVV-er Erik van Driel de stand met een kopbal weer gelijk: 1-1. Hierna golfde de wedstrijd op en neer. Kort voor rust kreeg GVV'63 nog een goede mogelijkheid, maar Capelle keeper Erik Kuijsten redde goed. Al snel na de rust kwam Capelle op voorsprong. Johan Rosenbrand nam een vrije trap, die wederom voor de 
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voeten kwam van Jurgen van Selst en via zijn schot werd het 1-2. In de 55e minuut kwam een vrije trap van Jurgen Bakkers terecht bij Davey van Balkom, die via een mooie actie Capelle op 1-3 bracht. Capelle leek de wedstrijd beslist te hebben, maar niets was minder waar. Capelle verdedigde in de slotfase slordig en hierdoor kon GVV'63 in de 80e minuut op 2-3 komen via Timon Hazewinkel, die zijn voorzet in het Capelle doel zag belanden. GVV'63 zette hierna aan en circa 5 minuten voor tijd werd de 3-3 binnen gekopt door Nick Ekelmans. De minuten hierna waren zeer spannend en beide ploegen kregen kansen op de overwinning, maar de 3-3 bleef staan tot het eind. Volgende week zaterdag speelt Capelle een inhaalwedstrijd uit bij Wilhelmina'26 in Wijk en Aalburg. Bij een overwinning van Capelle en puntenverlies van Sparta'30 (uit bij GVV'63) is Capelle kampioen. Mocht dit scenario niet uit komen, dan zal Capelle op zaterdag 9 april in de derby thuis tegen NEO'25 de titel moeten zien binnen te halen.    
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   Bron foto's: Gijs van Tuijl    zaterdag 19 maart 2011: S.V. Capelle - Sparta'30 3-2 (1-0)   Capelle won deze zaterdag in 3D de topper van de nummer twee Sparta'30. Dit was echter geen gemakkelijke overwinning. Na circa 10 minuten kreeg Sparta'30 een goede kans: de kopbal werd echter uit het Capelle doel getikt, waarbij er discussie was of de bal de lijn gepasseerd had. De scheidsrechter oordeelde van niet en dus bleef het 0-0. Even later belandde een uittrap van Capelle keeper Erik Kuijsten bij Johan Rosenbrand, die de bal kopte naar Jurgen van Selst. Deze probeerde de bal over de Aelse keeper te lobben, maar zijn lob ging over. Bij de volgende gevaarlijke Capelle aanval gaf Gerwin Hoefnagel een voorzet op Johan Rosenbrand, die de bal net naast kopte. Sparta'30 deed even later iets terug via een schot, maar dit werd goed gepakt door Erik Kuijsten. Ongeveer 10 minuten voor rust werd Capelle spits Jurgen van Selst opzichtig vastgehouden binnen de 16 meter. De scheidsrechter kon niets anders dan een penalty toekennen, die keurig door Van Selst werd binnen geschoten: 1-0 en dit was ook de ruststand.   Kort na de thee breidde Capelle de voorsprong uit: Ruud Klijn legde een vrije trap breed op Davey van Balkom, die van afstand de 2-0 binnen schoot. Even later kon Capelle de wedstrijd beslissen via Onno Damen. Deze kwam na een mooie actie alleen voor de keeper, maar helaas voor Capelle werd zijn schot geblokt. In de 70e minuut kreeg Capelle nog een mogelijkheid via Davey van Balkom, maar zijn schot ging rechts langs het doel. Capelle had de wedstrijd dus al kunnen beslissen, maar deed dit niet en dus had Sparta'30 nog de kans om terug te komen in de wedstrijd. Dit gebeurde een kwartier voor tijd via Jan de Fijter, die een vrije trap binnen kopte: 2-1. Lang kon Sparta'30 hiervan niet genieten, want even later was er een Capelle aanval, waarbij Rik Donker de bal voorlegde op Jurgen van Selst. Deze werd onderuit getrokken en wederom kreeg Capelle een penalty. Sparta'30 vond dat deze nogal makkelijk gegeven was, maar Capelle maalde hier natuurlijk niet om. Jurgen van Selst schoot de penalty wederom onberispelijk binnen: 3-1. Normaliter had Capelle de wedstrijd gemakkelijk kunnen uit voetballen, maar door slordig verdedigen werd het toch nog in de slotfase spannend. Bij een aanval van Sparta'30 greep de Capelle verdediging niet in en kon er van afstand vrij geschoten worden. Het schot werd geblokt door Capelle keeper Kuijsten, maar in de rebound was Sparta'30 spits Jan de Fijter attent en schoot de 3-2 binnen. Hierna volgde een spannende slotfase, waarbij Sparta'30 gevaarlijk voor het Capelle doel kwam. Uiteindelijk wist Capelle toch de overwinning over de streep te trekken, waardoor er goede zaken werden gedaan in de titelstrijd. Volgende week zaterdag mag Capelle in Gameren aantreden tegen middenmoter GVV'63. Bij een overwinning kan Capelle de titel bijna niet meer ontgaan. Zo ver is het echter nog niet, want GVV is thuis altijd een lastige tegenstander.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 12 maart 2011: SSC'55 - S.V. Capelle 0-3 (0-1)   Vandaag stond in de Vrijhoeve voor Capelle de wedstrijd tegen SSC'55 op het programma. Mede door het mooie voorjaarsweer was er veel publieke belangstelling voor deze derby. Van oudsher zijn dit altijd moeilijke wedstrijden voor Capelle, maar deze zaterdag was dit totaal niet het geval. Al vroeg in de wedstrijd kwam Onno Damen alleen voor de keeper. Zijn schot belandde helaas voor Capelle naast het SSC'55 doel. In de 35e minuut werd het echter wel 0-1: Jurgen van Selst speelde zich vrij en schoot door de benen van de SSC verdediging de bal in het doel. SSC'55 zelf kreeg nauwelijks mogelijkheden en dus was de 0-1 de terechte ruststand. In de tweede helft was het wedstrijdbeeld hetzelfde: Capelle was duidelijk de bovenliggende partij. Na ongeveer een kwartier nam Johan Rosenbrand een vrije trap, die Ruud Klijn keurig binnenkopte: 0-2. Feitelijk was hiermee de wedstrijd beslist. In de 82e minuut zorgde Capelle voor een mooi slotakkoord: via een fraaie combinatie tussen Onno Damen en Dennis van de Sande kwam de bal terecht bij Jurgen van Selst, die de eindstand bepaalde op 0-3. Capelle won dus en vandaag verspeelden een aantal concurrenten punten, waardoor de koppositie van Capelle verstevigd werd. Volgende week zaterdag speelt Capelle thuis de topper tegen Sparta'30 uit Andel.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 26 februari 2011: Rust Roest - S.V. Capelle 2-6 (0-5)   Na een paar mindere wedstrijden herstelde S.V. Capelle zich vandaag goed. Dit was het ook aan haar stand verplicht, omdat de nummer laatst Rust Roest vandaag in Eindhoven de tegenstander was. Al vroeg in de wedstrijd kon Jurgen van Selst de 0-1 binnen tikken. Even later was er een scrimmage voor het doel van Rust Roest en kon Van Selst wederom scoren: 0-2. In de 20e minuut maakte Van Selst een zuivere hattrick: Onno Damen gaf de bal voor en Jurgen van Selst kon de 0-3 binnen koppen. Tien minuten voor rust was het wederom Jurgen van Selst, die scoorde: Johan Rosenbrand raakte met een kopbal de lat en Van Selst schoot in de rebound de 0-4 binnen. In de 40e minuut maakt Van Selst zijn vijfde doelpunt via een penalty en dit betekende een 0-5 ruststand. Na de rust nam Capelle gas terug. In de 50e minuut wist Rust Roest nog wat terug te doen: een afstandschot werd door Capelle keeper Kuijsten uit het doel geslagen, maar Rust Roest speler Jeroen van Kamp wist de afvallende bal binnen te schieten: 1-5. Circa 10 minuten voor tijd gaf Tjeu Hamers een voorzet op Davey van Balkom, die hieruit de 1-6 binnen kon koppen. In de slotfase wist Rust Roest nogmaals het doel te vinden: via een scrimmage, waarbij er door Capelle slordig verdedigd werd, bepaalde Roeland van Pagee de eindstand op 2-6. Door dit resultaat en het puntenverlies van een aantal concurrenten verstevigde Capelle haar koppositie. Volgende week is Capelle vrij i.v.m. carnaval en over twee weken staat in de Vrijhoeve de derby tegen SSC'55 op het programma. Deze is al enkele keren vanwege weersomstandigheden afgelast, maar kan dan hopelijk wel doorgang vinden.   zaterdag 19 februari 2011: S.V. Capelle - TSVV Merlijn 1-3 (0-0)   Koploper S.V. Capelle speelde vandaag een moeizame wedstrijd tegen TSVV Merlijn. Gezien het verschil op de ranglijst had Capelle normaliter een gemakkelijke overwinning moeten behalen, maar dit bleek in de praktijk niet het geval te zijn. Toch begon Capelle goed aan de wedstrijd. Capelle was gevaarlijk via een lob van Jurgen van Selst en een schot van Davey van Balkom. Hierna werd het van beide kanten een rommelige wedstrijd, waarbij de stand tot de rust 0-0 bleef. Kort na de thee maakte Capelle een overtreding binnen haar eigen 16 meter gebied. Merlijn benutte de penalty: 0-1. In de 53e minuut werd het nog erger voor Capelle toen Merlijn via een counter op 0-2 kwam. Capelle probeerde hierna druk naar voren te zetten en kreeg enkele mogelijkheden. De keeper van Merlijn moest in deze fase na een ongelukkige botsing uitvallen. Circa 20 minuten voor tijd kwam Capelle via een vrije trap van Ruud Klijn op 1-2. Capelle leek er weer in te geloven. Merlijn wist echter even later te profiteren van een fout van de Capelle defensie en hierdoor werd het 1-3. Capelle probeerde nog aan te zetten, maar zonder resultaat, zodat de eerste nederlaag van dit seizoen een feit was. Ondanks de nederlaag blijft de voorsprong van Capelle toch intact, omdat de concurrentie ook puntenverlies leed. Komende zaterdag mag Capelle naar Eindhoven voor de wedstrijd tegen de nummer laatst Rust Roest. Dit is wederom een lastige tegenstander voor Capelle, omdat Rust Roest zal proberen de aansluiting te behouden met de andere ploegen uit de onderste regionen.  
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 5 februari 2011: S.V. Capelle - Giessen 0-0   Op een winderig Mandemakers Sportpark speelden S.V. Capelle en Giessen vandaag de topper in 3D. Al vroeg in de wedstrijd leek Capelle op voorsprong te komen: Onno Damen ging diep en schoot de 1-0 binnen. Na overleg tussen de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter van Giessen werd deze goal echter afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Hierna ging het spel op en neer, waarbij het veldspel van beide partijen matig was. Hier was waarschijnlijk de harde wind mede debet aan. De wedstrijd speelde zich voornamelijk af op het middenveld, waarbij zowel Giessen als Capelle een aantal mogelijkheden kregen. De ruststand bleef echter 0-0. Kort na rust kreeg Giessen een tweetal goede mogelijkheden, maar Capelle keeper Erik Kuijsten wist een achterstand te voorkomen. Hierna kwam een periode dat Capelle enige druk naar voren zette, maar ook de doelman van Giessen hield het doel schoon. In de slotfase waren zowel Giessen als Capelle nog een keer gevaarlijk in het doelgebied van de tegenpartij, maar de stand bleef 0-0. Met dit resultaat konden beide partijen leven. Volgende week mag Capelle naar de Vrijhoeve voor de altijd lastige derby tegen SSC'55.    
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   Bron foto's: Peter Kant / Alexander de Peffer    zaterdag 29 januari 2011: Olympia'60 - S.V. Capelle 1-1 (0-0)   Olympia'60 - S.V. Capelle was een van de weinige wedstrijden, die deze zaterdag doorgang vond. Door de vorst was er in Dongen sprake van een vrij hard veld. In de eerste helft speelde de wedstrijd zich voornamelijk op het middenveld af. Voor de toeschouwers was er weinig te genieten, want beide partijen speelden matig, waarbij het veld zeker een rol speelde. Er waren weinig echte kansen. Alleen Onno Damen was namens Capelle twee maal gevaarlijk. Verder werd een schot van Johan Rosenbrand geblokt. Het bleef echter 0-0 tot de rust. Na de rust hetzelfde spelbeeld. De stand veranderde echter toch nog na circa 5 minuten: Tjeu Hamers profiteerde van slordig verdedigen van de Olympia'60 defensie en kon de 0-1 binnen schieten. Echt 
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lang kon Capelle niet van deze voorsprong genieten. Een vrije trap van Olympia'60 speler Justin Bomisa belandde op gelukkige wijze via Davy van der Schans in het Capelle doel en dit betekende dus de 1-1. In de slotfase moest Olympia'60 verder met 10 man, nadat Solmaz met 2x geel van het veld moest. Capelle drong nog aan en had pech met een schot van Ruud Klijn op de lat, waarna Jurgen van Selst de rebound over kopte. De 1-1 bleef echter staan en gezien het spelbeeld was dit een terechte uitslag. Volgende week zaterdag speelt Capelle thuis de topper tegen concurrent Giessen.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 22 januari 2011: S.V. Capelle - GDC 3-0 (2-0)   Sinds lange tijd speelde S.V. Capelle weer eens een competitiewedstrijd. Tegenstander vandaag was GDC uit Eethen, die op dit moment laag in de rangschikking staan. S.V. Capelle zette al vroeg in de wedstrijd aan. In de 9e minuut kopte Onno Damen een corner van Tjeu Hamers door, waarna Arnold van Pelt de 1-0 kon binnen schieten. Enkele minuten later profiteerde Tjeu Hamers van een slechte terugspeelbal van de GDC defensie. Deze werd door hem onderschept en teruggelegd op Onno Damen, die eenvoudig de 2-0 binnen schoot. Hierna nam Capelle gas terug. GDC was niet in staat om druk naar voren te zetten, waardoor de 2-0 bleef staan als ruststand. Na de rust speelde Capelle de wedstrijd zakelijk uit en kwam het niet meer in de problemen. In de slotfase werd het nog 3-0: uit een voorzet van Johan Rosenbrand schoot Jurgen van Selst 
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de 3-0 binnen. Mede door puntenverlies van de concurrentie verstevigde Capelle de koppositie. Volgende week mag Capelle in Dongen aantreden tegen de nummer een-na-laatst Olympia'60. Op papier zou dit een makkelijke opgave moeten zijn, maar voor een koploper zijn dit vaak lastige tegenstanders.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 20 november 2010: S.V. Capelle - Rijswijkse Boys 4-1 (3-1)   Koploper S.V. Capelle moest deze zaterdag aantreden tegen middenmoter Rijswijkse Boys. Na circa 2 minuten wist Capelle al het net te vinden: Onno Damen gaf een voorzet op Davey van Balkom, die hieruit de 1-0 binnenkopte. Na een kwartier breidde Capelle de voorsprong verder uit: een speler van Rijswijkse Boys speelde de bal terug op zijn eigen keeper. Hierop anticipeerde Jurgen van Selst goed, die het schot van de keeper blokte en hiermee zorgde voor de 2-0. Niet veel later schoot Capellenaar Arnold van Pelt de bal van circa 25 meter tegen de lat, waarna Jurgen van Selst de terugkomende bal binnen werkte: 3-0. Hierna begon Capelle slordiger te voetballen en kreeg Rijswijkse Boys de gelegenheid om meer druk naar voren te zetten. Rijswijker Maarten Lievaart schoot uit een combinatie kort voor rust de 3-1 binnen. Na de rust was het spel 
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van beide kanten matig, maar kwam de overwinning van Capelle niet meer in gevaar. Vijf minuten voor tijd schoot Onno Damen een corner rechtstreeks binnen en dit betekende de 4-1. Even later schoot Merijn Meyer nog op de lat. De 4-1 bleef echter staan als eindstand. Volgende week zaterdag is Capelle vrij en de week hierna, zaterdag 4 december, speelt Capelle wederom thuis en wel tegen de nummer 2 Giessen. Deze zijn de competitie matig begonnen, maar hebben na deze valse start een goede reeks overwinningen behaald. Derhalve een zware tegenstander voor Capelle.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 6 november 2010: NEO'25 - S.V. Capelle 3-3 (1-3)   S.V. Capelle leed vandaag het eerste puntverlies van dit seizoen: in de topper tegen nummer 2 NEO'25 werd met 3-3 gelijk gespeeld. In de eerste helft was Capelle oppermachtig. Kort na de aftrap schoot Jurgen Selst de 0-1 binnen uit een voorzet van Davey van Balkom. Na circa 20 minuten was het Rik Donker, die een voorzet van Merijn Meyer binnenkopte: 0-2. Enkele minuten later werd dezelfde Merijn Meyer neergehaald binnen de 16 meter. Jurgen van Selst zorgde via de toegekende penalty voor de 0-3 en Capelle leek de wedstrijd beslist te hebben. Toch wist NEO'25 kort voor rust nog wat terug te doen: Peter van Beek schoot via de onderkant van de lat de 1-3 binnen. Meteen hierna was er een opstootje tussen Capellenaar Bert Rijken en NEO'25 speler Ivan Hey. Beide spelers moesten met rood van het veld af. Na de thee kantelde de 
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wedstrijd en was NEO'25 de bovenliggende partij. Robin Hey kopte in de 76e minuut via een corner de 2-3 binnen. Bij deze actie werd een overtreding gemaakt op Capelle keeper Erik Kuijsten, maar scheidsrechter Onink keurde de treffer desondanks goed. Even later gaf deze scheidsrechter NEO'25 echter ook geen strafschop, waarbij deze wellicht toch gegeven had kunnen worden. In de 85e minuut kon Capellenaar Rik Donker in een 1 tegen 1 duel met NEO'25 keeper Van Balkom de wedstrijd belissen, maar deze kans werd gemist. NEO'25 wist in de slotfase toch nog langszij te komen: Koen Tanghe wist uit een voorzet van Rudy van Dongen de 3-3 binnen te schieten. Dit werd ook de eindstand. Voor Capelle was het een onnodig gelijkspel, omdat de wedstrijd in de eerste helft al feitelijk beslist was. Toch houdt Capelle de koppositie stevig in handen, omdat mede achtervolger SSC'55 vandaag eveneens gelijkspeelde tegen GVV'63. SSC'55 is ook de volgende tegenstander van S.V. Capelle: komende zaterdag mag Capelle naar de Vrijhoeve om aan te treden tegen de nummer 4.    
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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 30 oktober 2010: S.V. Capelle - GVV'63 4-3 (2-1)   S.V. Capelle ontving vandaag GVV'63 uit Gameren en behaalde uiteindelijk een zwaarbevochten overwinning. Het spel van Capelle was wisselvallig, maar de inzet compenseerde veel. Al vroeg in de wedstrijd kwam GVV'63 op voorsprong: via een counter werd na een kwartier de 0-1 binnen geschoten. Hierna kreeg GVV'63 nog twee mogelijkheden. Na een half uur trok Capelle de stand gelijk: uit een voorzet van Ruud Klijn schoot Rik Donker knap de 1-1 binnen. Kort voor rust wist Capelle op voorsprong te komen. Er werd een overtreding gemaakt op Onno Damen binnen de 16 meter, waarna de uit Zaltbommel afkomstige scheidsrechter Van Rumpt een penalty aan Capelle toekende. Jurgen van Selst benutte de penalty en zorgde voor de 2-1 ruststand. Enkele minuten na rust trok GVV'63 de stand al weer gelijk: via een kopbal werd het 2-2. Hierna kregen beide partijen nog mogelijkheden, maar duurde het tot de 83e minuut voor er weer gescoord werd. Jurgen van Selst werd binnen het strafschopgebied neergehaald en weer kreeg Capelle een penalty toegewezen. De grensrechter van GVV'63 was het hier echter niet mee eens en werd na commentaar op de leiding met rood van het veld gestuurd. Van Selst schoot de penalty wederom binnen en dit betekende de 3-2. Capelle dacht de overwinning binnen te hebben, maar dit was schone schijn: enkele minuten voor tijd kwam GVV'63 via een kopbal op 3-3. Capelle liet het hier echter niet bij zitten en kort voor tijd kopte Dennis van de Sande het winnende doelpunt binnen: 4-3. Volgende week wacht Capelle weer een zware wedstrijd, want dan moet in Sprang aangetreden worden tegen de nummer twee NEO'25.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 16 oktober 2010: Sparta'30 - S.V. Capelle 0-2 (0-0)   Koploper Capelle speelde vandaag in Andel de topper tegen nummer twee Sparta'30. In de eerste helft had Capelle een licht veldoverwicht, maar tot grote kansen leidde dit niet. Ook de Spartanen wisten geen grote kansen te creëren. Het bleef dan ook 0-0 tot de rust. Na de thee probeerde Capelle druk naar voren te zetten. Halverwege de tweede helft had dit succes. Rik Donker gaf een pass op Onno Damen, die fraai de 0-1 binnenschoot. Even later werd Davey van Balkom neergehaald binnen de 16 meter. De strafschop werd koel benut door Jurgen van Selst en met de 0-2 was de wedstrijd feitelijk beslist. Capelle kwam dan ook in de slotfase niet meer in de problemen. Door de 0-2 overwinning sleepte S.V. Capelle de eerste periodetitel binnen en werd de koppositie verstevigd. Volgende week is Capelle vrij en de week hierna wacht de thuiswedstrijd tegen middenmoter GVV'63 uit Gameren.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers   Link naar meer foto's van de wedstrijd Sparta'30 1 - S.V. Capelle 1    zaterdag 9 oktober 2010: S.V. Capelle - Rust Roest 5-1 (2-1)   Capelle speelde vandaag thuis tegen rode lantaarn drager Rust Roest uit Eindhoven. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Van Wanrooij uit Kaatsheuvel, die een degelijke wedstrijd floot. Capelle kreeg al vroeg een aantal mogelijkheden. In de 12e minuut kreeg Rik Donker via Onno Damen de bal en lobte deze over de keeper heen: 1-0. Na een half uur gaf Davey van Balkom een voorzet op Onno Damen en dit betekende de 2-0. Rust Roest deed kort hierna wat terug: via Pieschel werd het 2-1. Dit was ook de ruststand. Na de rust breidde Capelle al snel de voorsprong uit: Jurgen Bakkers gaf een voorzet op Jurgen van Selst en deze kopte de 3-1 binnen. Even later was het wederom Jurgen van Selst, die via een voorzet van Onno Damen de 4-1 binnenschoot. Rik Donker zorgde hierna voor het slotakkoord: via een lob schoot hij de 5-1 binnen. Door dit resultaat blijft Capelle aan kop. Van de achtervolgers verloor Wilhelmina'26, maar Sparta'30 blijft wel kort volgen: deze wonnen vandaag met 5-0 van TSVV Merlijn. Volgende week mag Capelle naar Andel om in de topper aan te treden tegen Sparta'30. Bij winst is Capelle zeker van de eerste periode, maar dit zal gezien de goede vorm van Sparta'30 geen gemakkelijke opgave zijn.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 2 oktober 2010: TSVV Merlijn - S.V. Capelle 3-5 (1-0)   Capelle speelde tegen Merlijn de 5e wedstrijd van dit seizoen en wederom werd deze winnend afgesloten. In Tilburg kreeg Capelle in de eerste helft diverse goede mogelijkheden, maar het vizier stond niet op scherp. Bij Merlijn was dit in de 14e minuut wel het geval: via Jaap Perenboom werd het 1-0. Doordat Capelle onzorgvuldig met de mogelijkheden omging, bleef deze stand ook staan tot de rust. Kort na rust kwam Capelle via een lob van Jurgen van Selst op 1-1. Merlijn speler Bram Drijvers kopte de bal in de 54e minuut over Capelle keeper Erik Kuijsten en dit betekende de 2-1. Hierna kwam Capelle eindelijk op stoom. Een vrije trap van doelman Erik Kuijsten belandde bij Onno Damen, die bekwaam de 2-2 binnentikte. Even later was het Rik Donker, die vanuit een voorzet van Davey van Balkom de 2-3 binnenschoot. In de 80e minuut was het wederom Rik Donker, die via een lob de 2-4 aantekende. Ruud Klijn besliste kort hierna de wedstrijd via een mooi afstandschot: 2-5. Kort voor tijd deed Merlijn nog iets terug: Stefan van de Ruit schoot de bal in de kruising en dit betekende een eindstand van 3-5. Volgende week speelt Capelle thuis tegen nummer laatst Rust Roest.    
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   Bron foto's: Peter Kant   Link naar meer foto's van de wedstrijd TSVV Merlijn 1 - S.V. Capelle 1    zaterdag 25 september 2010: S.V. Capelle - Olympia'60 2-0 (1-0)   
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S.V. Capelle moest vandaag aantreden tegen Olympia'60 uit Dongen, die de competitie matig begonnen waren met 1 punt uit drie wedstrijden. Capelle begon goed aan de wedstrijd en kreeg diverse mogelijkheden. Al vroeg in de wedstrijd een grote kans voor Tjeu Hamers, na een half uur raakte Onno Damen het zijnet en even later was er een schietkans voor Jurgen van Selst. Pas kort voor rust kwam Capelle op voorsprong. Er werd binnen de 16 meter een overtreding gemaakt op Jurgen van Selst, die hierna zelf via de penalty zorgde voor de 1-0 voorsprong. Na de rust wederom een aanvallend Capelle. Diverse kansen, waarbij Onno Damen in de 58e minuut de lat raakte. Capelle maakte het zichzelf moeilijk door niet de voorsprong uit te breiden, maar uiteindelijk kwam een kwartier voor tijd de 2-0 op het scorebord. Onno Damen ging een combinatie aan met Rik Donker, die teruglegde op Onno Damen, waarbij de laatste de bal op mooie wijze binnenschoot. Hierna was de wedstrijd beslist en bleef het uiteindelijk 2-0. Door het verlies van Sparta'30 is Capelle nu alleen koploper. Volgende week ontmoet Capelle in Tilburg middenmoter TSVV Merlijn. Deze wonnen vandaag met 3-0 van GDC.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 18 september 2010: GDC - S.V. Capelle 1-5 (0-2)   S.V. Capelle speelde vandaag niet groots, maar wel effectief, waardoor er uiteindelijk vrij eenvoudig gewonnen werd van GDC. De wedstrijd in Eethen stond onder leiding van scheidsrechter Brouwers uit Nieuw-Lekkerland, die een goede wedstrijd floot. Na circa 10 minuten gaf Rik Donker een pass op Onno Damen, die hierna de 0-1 binnenschoot. Hierna kreeg Capelle nog een aantal mogelijkheden, maar pas kort voor rust wist Capelle de voorsprong uit te breiden: Rik Donker kopte door op Onno Damen, die hierna zijn tweede goal binnentikte: 0-2. Na de rust kreeg Capelle wederom de nodige mogelijkheden. In de 69e minuut werd Jurgen van Selst neergehaald in het strafschopgebied. Vanaf 11 meter zorgde hij zelf voor de 0-3. Na slordig verdedigen in de Capelle defensie wist GDC een kwartier voor tijd nog iets terug te doen: 1-3. Even later was het echter wederom Onno Damen, die na een rush de 1-4 aantekende. Eveneens zorgde hij voor het slotakkoord na een combinatie met Jurgen van Selst: 1-5. Volgende week moet Capelle thuis aantreden tegen Olympia'60 uit Dongen. Deze zijn het seizoen matig begonnen en zullen er derhalve alles aan doen om dit tegen koploper Capelle recht te zetten.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 11 september 2010: S.V. Capelle - Wilhelmina'26 3-2 (0-1)   S.V. Capelle boekte vandaag een zwaarbevochten overwining op Wilhelmina'26. Het was een aantrekkelijke wedstrijd, waarbij beide ploegen voor de winst gingen. Al vroeg in de wedstrijd kwam Wilhelmina'26 op voorsprong via een strafschop, die benut werd door Van Herwijnen. Hierna ging het spel op en neer, maar werd er tot de rust niet meer gescoord. Een kwartier na rust kwam S.V. Capelle op gelijke hoogte: Rik Donker maakte via een kopbal de 1-1. Even later kreeg Capelle een strafschop, die door Jurgen van Selst benut werd: 2-1. Capelle kreeg een goede kans om de voorsprong uit te bouwen naar 3-1, maar deze kans werd gemist. In de tegenaanval kwam Wilhelmina'26 op gelijke hoogte via een eigen doelpunt van Antoine Pruijssers: 2-2. Hierna bleef het tot het slot spannend, maar uiteindelijk was het Jurgen van Selst, die Capelle in de laatste minuut via een hard schot naar de 3-2 overwinning schoot. Volgende week moet Capelle uit naar Eethen om aan te treden tegen GDC. Deze wonnen vandaag met 3-2 van Giessen en staan momenteel in de subtop.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 4 september 2010: Giessen - S.V. Capelle 0-3 (0-0)   Afgelopen zaterdag 4 september was het in en tegen Giessen uiteindelijk S.V. Capelle dat met de 3 punten naar huis ging. Dat zag er in eerste instantie niet naar uit. De beginfase was nog voor de Capellenaren, maar Giessen nam het initiatief na 20 minuten over. Beide ploegen kregen in de eerste helft een aantal kansen, maar tot de rust bleef het 0-0. Na de rust was Capelle duidelijk sterker. Na een uur spelen kwam S.V. Capelle op een 0-1 voorsprong nadat Johan Rosenbrand een voorzet van Jurgen van Selst inkopte. Even later was het Onno Damen, die de 0-2 binnenschoot. Ongeveer een kwartier voor tijd besliste Rik Donker de wedstrijd met een mooi doelpunt: Jurgen Bakkers nam een vrije trap, waarna Donker de bal vanuit de lucht in het doel schoot. Volgende week speelt Capelle thuis tegen het uit de tweede klasse gedegradeerde Wilhelmina'26. 
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Deze wonnen vandaag met 2-1 van Rijswijkse Boys.   zaterdag 28 augustus 2010: S.V. Capelle - VOAB 2-4 (1-2) (beker)   Capelle 1 speelde thuis de laatste bekerwedstrijd tegen derdeklasser VOAB uit Goirle en verloor met 2-4. Doelpuntmaker S.V. Capelle: Jurgen van Selst (2x). Volgende week begint voor Capelle de competitie met de uitwedstrijd tegen Giessen.    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    dinsdag 24 augustus 2010: S.V. Capelle - NOAD'32 2-2 (1-2) (beker)   S.V. Capelle 1 speelde vandaag de 2e bekerwedstrijd tegen tweedeklasser NOAD'32 uit Wijk en Aalburg. Na een 1-2 ruststand werd de einduitslag van deze wedstrijd 2-2. Doelpuntenmaker S.V. Capelle: Onno Damen (2x).    
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   Bron foto's: Jan Sprangers    zaterdag 21 augustus 2010: Oosterhout - S.V. Capelle 5-1 (1-0) (beker)   Capelle 1 moest in de eerste bekerwedstrijd aantreden tegen tweedeklasser V.V. Oosterhout en verloor met 5-1 (ruststand 1-0). Doelpuntenmaker S.V. Capelle: Jurgen Bakkers.    
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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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