zaterdag

7

april

2012:

S.V.

Capelle

–

Altena

1-1

(0-0)

Op een druk bezocht Mandemakers Sportpark speelden S.V. Capelle en
Altena deze zaterdag een regio
derby. Altena kon de punten goed
e
gebruiken in de strijd om de 2 periode, terwijl Capelle de punten thuis
wilde houden om afstand te houden van de onderste 4
degradatieplaatsen. Al vroeg in wedstrijd een kans voor Altena, maar dit
schot ging over. Hierna deed Capelle snel wat terug via een schot van
Jurgen van Selst, maar ook dit ging over. Na circa 20 minuten een
corner van Rik Leijtens, die mooi werd ingekopt door Christian van Hilst,
die helaas voor Capelle de lat raakte. Enkele minuten later wederom een
kopkans voor Christian van Hilst, maar deze ging over. Hierna nog twee
mogelijkheden voor Altena, maar zonder succes voor de Nieuwendijkers.
Kort voor rust kreeg Capelle nog een goede kans: een ingooi van Davey
van Balkom belandde bij Rik Leijtens, die een combinatie aanging,
waarna de bal belandde bij Alfi Damen. Zijn schot ging echter naast het
doel van Altena keeper Oskam. De ruststand bleef derhalve 0-0.
Na de rust kreeg Altena via een kopbal een mogelijkheid, die gered werd
door Capelle keeper Kuijsten. De afvallende bal werd nog ingeschoten,
maar ging ruim over. Hierna twee mogelijkheden voor Capelle via Arnold
van Pelt en Jurgen van Selst, maar beide schoten gingen over. Even
later een vrije trap van Jurgen Bakkers, die leidde tot een goede
mogelijkheid voor Alfi Damen, maar zijn schote ging naast. Het duurde
lang voor Altena weer iets terug deed: in de 81 minuut een schot, welke
echter gered werd door Capelle keeper Kuijsten. De ingevallen Youri
Duijster kreeg hierna
namens Capelle nog een kans, maar dit schot ging
e
naast. In de 85 minuut was Capelle wel succesvol: een omhaal van Rik
Leijtens belandde bij Jurgen van Selst, die alleen voor de keeper koel
bleef en de 1-0 binnen schoot. Hierna nog een kopkans voor Jurgen van
Selst, maar deze ging over. In de slotfase zette Altena nog aan om de
gelijkmaker te forceren. In eerste
instantie ging er nog een kopbal naast
e
het Capelle doel, maar in de 90 minuut was Altena wel doeltreffend. Een
vrije trap vanaf de zijkant belandde bij Mathijn Duijzer, die vanaf dichtbij
de 1-1 binnen tikte. Gezien de kansenverhouding een enigszins
onverdiende gelijkmaker. In de slotfase was Capelle niet meer bij machte
om er nog een overwinning uit te slepen en dus bleef het 1-1. Komende
zaterdag speelt Capelle wederom thuis en nu tegen de nummer 8
Hardinxveld.
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Stersponsoren A-selectie S.V. Capelle:

Kofa Systeemplafonds & Wanden
Stam Transport
S.V. Capelle 1
Van Ierland Assurantiën
S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door:

Hoveniersbedrijf Dennis Snijders
Wedstrijdballen schenkers S.V. Capelle seizoen 2011-2012:

Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Hartman Uitzendbureau
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Maton Groep
Noordzij Staalkabel
Sportshop Ed van den Hout
Spuijbroek Transport Waspik
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
ZHD Stevedoring
Zwart Transport

