
Verslag Waalwijk Cup SV Capelle D1 pupillen / 23-08-2014 

 

SV Capelle D1 – WSC D1 uitslag: 0-3  

Alle spelers verzamelen in de kleedkamer van VV Baardwijk de gastheer van het D pupillen toernooi. 

Voor de meeste spelers is het een van de eerste keren op een groot veld omdat ongeveer 75% 1ste jaars 

D pupillen zijn. Daarna starten de spelers met de warming-up en wennen alvast aan de omstandigheden 

en komen al in de sfeer van het toernooi. En dan fluit de goed leidende scheidsrechter voor de start van 

de wedstrijd tegen WSC uit Waalwijk. We starten fel aan de wedstrijd maar krijgen niet veel kansen in 

de beginfase, na 5 minuten drukt WSC ons terug op onze eigen helft en komen hierdoor snel op 1-0. Bij 

deze 1-0 blijft het niet en al snel hierna maakt WSC ook het tweede doelpunt, hierdoor komt WSC op 2-

0. Daarna kennen wij weer een goede fase en krijgen een vrijetrap net buiten de 16 meter. Deze 

vrijetrap wordt goed gekeerd door de keeper van WSC en hieruit volgt een hoekschop deze levert geen 

gevaar op. Net voor tijd maakt WSC ook de 3-0 en is het duel beslist.  

 

NEO’25 D1 – SV Capelle D1 uitslag 0-0 

De tweede wedstrijd spelen wij tegen NEO’25 D1, voor ons toch wel een bekende tegenstander omdat 

we hier met de nieuwe D pupillen ook tegen geoefend hebben. Aanvallend was dit een van onze beste 

wedstrijden met heel veel kansen maar helaas geen doelpunten. De ene op de andere kans werd op de 

keeper geschoten en de bal wilde er maar niet in. Maar we blijven de gehele wedstrijd druk naar voren 

houden en blijven kansen creëren. Dit leverde op dat de spelers van NEO’25 bijna niet op onze helft te 

vinden waren, maar in de laatste minuut plotseling een kans voor NEO’25 maar deze kans werd goed 

gekeerd. Tijdens deze wedstrijd hebben we ook zeer goed combinatie voetbal gezien en een aantal 

mooie steekballen. De wedstrijd eindigde dan ook in een 0-0 en we deelde de punten voor ons beide de 

eerste punten.  

 

VV Baardwijk D1 – SV Capelle D1 uitslag 2-0 

Ook aan de derde wedstrijd beginnen we zeer goed, we zetten vroeg druk en hebben minder balverlies 

als in de vorige wedstrijden. We spelen op het middenveld mooi combinatie voetbal en beginnen 

achterin ook te voetballen en te combineren. Dit alles leidt niet echt tot grote kansen wel krijgen we een 

aantal kleine kansjes. Hierna scoort Baardwijk de 1-0 door een mooie actie van de aanvaller van een 

sportief Baardwijk. Na het doelpunt zetten wij weer wat aan maar komen niet in de 16 meter van 

Baardwijk. Een aantal minuten voor tijd beland er een bal tegen de hoek van het goal, niemand weet 

echt zeker of hij zit, maar hij wordt wel goedgekeurd. 2-0 voor Baardwijk dit is ook de eindstand.  

 

 

 

 



SV Capelle D1 – SSC’55 D1 uitslag 0-2 

In deze wedstrijd was duidelijk te zien wat voor verschil er qua fysiek aanwezig is in de D pupillen. Alle 

spelers van SSC’55 waren allemaal net iets groter en sterker als ons. Hierdoor konden we het duel niet 

aangaan en moesten we het dus proberen om het slim te spelen, en dit hebben we dan ook gedaan! 

Tijdens deze wedstrijd verdienen alle spelers een groot compliment, omdat ze hebben laten zien dat het 

niet uit maakt wie de tegenstander. De inzet tijdens deze wedstrijd was net als bij de andere wedstrijden 

weer zeer goed. Tijdens deze wedstrijd zijn we eigenlijk alleen maar aan het verdedigen geweest en dit 

ging ook goed, helaas weet SSC’55 toch twee keer het net te vinden en winnen ze met 2-0 van ons.  

 

RWB D1 – SV Capelle D1 uitslag 4-0  

Tegen deze ploeg maakte we helaas weinig kans RWB had een goed voetballende ploeg en was fysiek 

ongeveer net zo sterk als ons. Binnen een aantal minuten stond RWB dan ook al op 3-0, hierna hebben 

wij de uitslag nog kunnen beperken. Dit verdiend een zeer groot compliment richting alle spelers dat zei 

snel omschakelde in de wedstrijd en gelijk in een andere formatie gingen spelen. Gevolg hiervan was wel 

dat we niet aan aanvallen toe kwamen. RWB scoort nog een doelpunt en dit brengt de eindstand op 4-0, 

dit was gezien de kansen en doelpogingen ook een terechte uitslag.  

 

SV Capelle D1 – VV Waspik D1 uitslag 0-1 

Dan spelen we de laatste wedstrijd welke voor Waspik belangrijk is voor het winnen van de Waalwijk 

cup. Deze wedstrijd moest dan ook gewonnen worden door Waspik om de cup te winnen anders zou 

SSC’55 met de cup er vandoor gaan. In de kleedkamer spreken we af dat we gaan proberen om de nul te 

houden. Dit lukt heel aardig en Waspik loopt zich telkens vast tegen een van onze verdedigers, bij 

Waspik wilt de bal maar niet in het goal. Maar na 8 minuten schiet een speler van Waspik op goal en de 

bal wordt van richting veranderd en rolt het goal in. Hierna gaan wij opzoek naar de gelijkmaker en 

zetten meer druk naar voren. Dit leidt in de laatste minuten tot een vrije trap welke goed gekeerd wordt 

door de keeper van Waspik. Na deze vrije trap volgen geen kansen meer en fluit de scheidsrechter voor 

het einde. Dit betekend dat Waspik de Waalwijk cup voor de D pupillen wint, wij feliciteren Waspik met 

dit mooie resultaat. Voor ons was dit een zeer leerzaam toernooi waar wij goede tegenstand hebben 

kunnen bieden aan onze tegenstanders. Uiteindelijk zijn wij op de 6de plaatst geëindigd op de Waalwijk 

cup voor D pupillen.  
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