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Wedstrijdverslagen S.V. Capelle 1 2007-2008
zaterdag 26 april 2008: S.V. Capelle - De Alblas 7-2 (4-1)

Capelle had deze zaterdag geen problemen met degradatiekandidaat De Alblas. Al in de eerste minuut
zorgde Tjeu Hamers voor de 1-0. Jurgen van Selst tekende na 10 minuten voor de 2-0. Pas in de 25e minuut
deed De Alblas iets terug: via Kevin Dijk werd het 2-1. Hierna was het wederom Jurgen van Selst, die met
twee doelpunten de ruststand op 4-1 bracht. Na de rust wederom een gemotiveerd Capelle: via Davey van
Balkom werd het in de 50e minuut 5-1. Enkele minuten later bracht De Alblas de stand via Richard van den
Berg op 5-2. Johan Rosenbrand en Jurgen van Selst brachten hierna de eindstand op 7-2. Door deze uitslag
degradeerde De Alblas na een seizoen uit de tweede klasse. Capelle eindigde de competitie op een 6e
plaats. Capelle had dit seizoen gehoopt op een periodetitel, maar uiteindelijk was deze 6e plaats het
maximale. Volgend seizoen lijkt de selectie van Capelle grotendeels intact te blijven. Op dit moment vertrekt
alleen Onno Damen: na jaren verdienstelijk te zijn geweest voor Capelle 1 maakt hij de overstap naar
eersteklasser Roda Boys uit Aalst.
zaterdag 19 april 2008: Woudrichem - S.V. Capelle 2-1 (0-1)

Voor Capelle stond er deze wedstrijd niets meer op het spel. Voor Woudrichem lag dit anders gezien hun
degradatiezorgen. In de eerste helft was dit echter niet te merken en had Capelle het betere van het spel. Na
vijf minuten kopte Arnold van Pelt Capelle dan ook naar de terechte voorsprong: 0-1. Deze stand bleef ook
staan tot de rust. De rust had Woudrichem kennelijk goed gedaan, want na de hervatting waren zij de
bovenliggende partij en bleek dat Woudrichem voor de overwinning ging. Via treffers van respectievelijk Frank
Jansen en Dick Wind in de 55e en 65e minuut slaagde Woudrichem hier in: 2-1. Deze 2-1 bleef tot het eind
toe staan, waardoor de Woerkummers een belangrijke overwinning boekten. Volgende week speelt Capelle
thuis de laatste wedstrijd van het seizoen en wederom is een degradatiekandidaat de tegenstander: zaterdag
wacht Capelle namelijk de nummer een-na-laatst De Alblas.
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Bron foto's: Peter van der Ham (Brabants Dagblad) / Gorinchem Presenteert
zaterdag 5 april 2008: S.V. Capelle - Almkerk 4-1 (3-1)

S.V. Capelle had op deze regenachtige zaterdagmiddag geen problemen met subtopper Almkerk. Deze ploeg
is al enige weken uit vorm en lijkt meer bezig te zijn met de komende nacompetitie. Na ruim een kwartier wist
Onno Damen Capelle op een 1-0 voorsprong te brengen. Deze bleef echter niet lang staan: na een paar
minuten zorgde Almkerker Machiel Roubos voor de 1-1. Aan het eind van de eerste helft was het Johan
Rosenbrand, die Capelle met twee achtereenvolgende doelpunten op een ruime 3-1 voorsprong bracht. Dit
werd ook de ruststand. In de tweede helft bleef deze stand lang staan. Uiteindelijk was het Davey van
Balkom, die in de laatste minuut voor het slotakkoord zorgde: 4-1. Door deze goede overwinning heeft
Capelle zich definitief veilig gespeeld. Wel is de 1-1 van vorige week tegen Groote Lindt des te pijnlijker
geworden, omdat Capelle bij een overwinning nog een reële kans had gehad op de 3e periodetitel. Volgende
week is Capelle vrij en op zaterdag 19 april moet Capelle naar degradatiekandidaat Woudrichem. Deze zullen
er gezien hun positie normaliter alles aan doen om de drie punten op hun sportpark 't Bolwerk te houden.
zaterdag 29 maart 2008: Groote Lindt - S.V. Capelle 1-1 (0-0)

Capelle leed in Zwijndrecht onnodig puntverlies. Halverwege de tweede helft kwam Capelle op voorsprong via
een schot van Fachri. Capelle kreeg nog een aantal goede mogelijkheden, maar ging hier niet zuinig mee om.
Bovendien miste Capellenaar Tjeu Hamers ook nog een penalty, waardoor de voorsprong aan de krappe kant
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bleef. Groote Lindt kon aan het einde van de wedstrijd weinig druk meer zetten, omdat 2 spelers met rood van
het veld moesten. Toch lukte het de Zwijndrechtenaren toch nog om een puntje te pakken: via een vrije trap
werd het in de slotfase 1-1. Door dit gelijkspel is de theoretische kans op een periodetitel voor Capelle nihil
geworden. Capelle staat verder relatief veilig met 7 punten afstand op de degradatiezone, maar moet nog wel
een overwinning pakken om volledig zeker te zijn van nog een jaar tweede klasse. Volgende week speelt
Capelle thuis de "semi derby" tegen Almkerk.
zaterdag 15 maart 2008: S.V. Capelle - Oranje Wit 2-1 (0-0)

In de eerste helft brachten beide partijen weinig. Oranje Wit kreeg gaandeweg de eerste helft een
veldoverwicht, maar veel kansen bracht dit niet met zich mee. De 0-0 werd dan ook de ruststand. De rust had
Capelle kennelijk goed gedaan, want in de tweede helft werd er beter gevoetbald. Dit vertaalde zich na een
kwartier in een 1-0 voorsprong: Onno Damen rondde een aanval bekwaam af. Deze voorsprong duurde
echter niet lang: Oranje Wit bracht de stand binnen enkele minuten weer op 1-1. Een kwartier voor tijd was
het echter wederom Onno Damen, die Capelle op voorsprong bracht: hij rondde een mooie aanval af en
zorgde hiermee voor de 2-1. In de slotfase kwam de voorsprong voor Capelle niet meer in gevaar en
behaalde Capelle een belangrijke 2-1 overwinning. Hierdoor nestelt Capelle zich steviger in de middenmoot.
In het paasweekend is Capelle vrij. Een week later moet Capelle naar Zwijndrecht om aan te treden tegen
hekkensluiter Groote Lindt. Dit zal wederom geen gemakkelijke opgave voor Capelle worden, omdat Groote
Lindt in de strijd tegen degradatie alleen baat heeft bij een overwinning en er dus voor de volle 100%
tegenaan zal gaan.
zaterdag 8 maart 2008: S.V. Meerkerk - S.V. Capelle 2-0 (1-0)

Capelle speelde zaterdag de moeilijke uitwedstrijd tegen subtopper Meerkerk. In een matige wedstrijd verloor
Capelle uiteindelijk met 2-0. In de eerste helft kreeg Capelle nog een aantal mogelijkheden, maar hierbij wist
Capelle het doel niet te vinden. Meerkerk ging zuiniger om met de mogelijkheden: via een goed uitgespeelde
aanval wisten zij op 1-0 te komen. Na de rust werd de wedstrijd er niet beter op. Uiteindelijk besliste Meerkerk
de wedstrijd via een penalty, die geen penalty was, omdat de overtreding buiten de 16 werd gemaakt.
Meerkerk liet dit buitenkansje echter niet onbenut: 2-0. Deze stand bleef tot het einde toe staan. Volgende
week speelt Capelle thuis tegen middenmotor Oranje Wit. Capelle heeft nog een redelijke marge met de
degradatiezone, maar kan een overwinning goed gebruiken om definitief afstand te nemen van de onderste
regionen.
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Bron foto's: REGIO-VOETBAL.NL
zaterdag 23 februari 2008: S.V. Capelle - Strijen 0-0

S.V. Capelle speelt thuis met 0-0 gelijk tegen koploper Strijen. Beide ploegen speelden verdedigend en gaven
weinig kansen weg, zodat de 0-0 bleef staan tot het eindsignaal. Volgende week zaterdag heeft Capelle geen
competitieverplichtingen. Een week later moet Capelle naar Meerkerk om aan te treden tegen de plaatselijke
SV, die momenteel de derde plaats bezetten. Derhalve een sterke tegenstander voor Capelle. Voor Capelle is
een overwinning echter van belang, omdat er te weinig afstand is op de degradatiezone: nummer 10
Woudrichem heeft slechts 4 punten minder. Bovendien kan Capelle bij winst nog meedoen om de derde
periode.
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Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
zaterdag 16 februari 2008: S.V. Capelle - Wieldrecht 1-0 (1-0)

Capelle begon door blessures / schorsingen verzwakt aan de wedstrijd tegen Wieldrecht. Vroeg in de
wedstrijd creëerde Fachry zich een goede mogelijkheid, maar zag zijn lob gestopt worden door de keeper.
Even later was het wederom Fachry, die na een mooie actie een goede voorzet gaf op Tjeu Hamers, die fraai
via de grond de 1-0 binnen kopte. Capelle had hierna de voorsprong kunnen uitbreiden via een strafschop.
Tjeu Hamers was deze keer niet trefzeker en schoot de strafschop tegen de keeper van de Dordtenaren.
Wieldrecht zette hier in aanvallende zin weinig tegenover en kreeg alleen kort voor rust een kans, die goed
gestopt werd door Capelle keeper Kuijsten. In de tweede helft brachten beide partijen weinig. Wieldrecht
slaagde er niet in de defensie van Capelle onder druk te zetten en Capelle vond het wel best. Capellenaar
Alex van der Schans kreeg nog een goede kans om de wedstrijd te beslissen, maar schoot van dichtbij naast.
Wieldrecht probeerde hierna in de sloftase nog aan te dringen, maar zonder resultaat, zodat de eerste
overwinning van Capelle sinds 27 oktober een feit was. Volgende week speelt Capelle weer thuis en wel
tegen koploper Strijen.
zaterdag 9 februari 2008: S.V. Capelle - Ameide 2-2 (2-2)

In de eerste helft kwam Capelle al snel op achterstand: een Ameide speler kwam alleen voor Capelle keeper
Kuijsten en zorgde voor de 0-1. Kort hierna werd het echter weer gelijk. Eimert van Pelt rondde een voorzet
van Bert Rijken mooi af: vanaf de 16 meter schoot hij de 1-1 binnen. Enkele minuten later kwam Capelle zelfs
op een 2-1 voorsprong. Een handsbal van Ameide werd bestraft met een strafschop, die door Tjeu Hamers
werd binnen geschoten. Capelle kon deze voorsprong niet lang vast houden: via een ingekopte corner kwam
Ameide weer op 2-2. Na de rust golfde de wedstrijd op en neer, waarbij er iets meer kansen waren voor
Capelle om de winst binnen te halen. Beide partijen lukte dit echter niet, zodat de 2-2 uiteindelijk een terechte
uitslag werd. Volgende week speelt Capelle wederom thuis en wel tegen middenmoter Wieldrecht. Voor
Capelle is een overwinning noodzakelijk om duidelijk afstand te nemen van de degradatiezone.
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Bron foto's: Jan Sprangers
zaterdag 26 januari 2008: S.C. Everstein - S.V. Capelle 1-0 (0-0)

De eerste competitiewedstrijd na de winterstop pakte voor Capelle niet goed uit. Het werd na een matige
wedstrijd uiteindelijk 1-0 voor de gastheren uit Everdingen. In de eerste helft speelde de wedstrijd zich
hoofdzakelijk op het middenveld af. Slechts sporadisch werden er kansen gecreëerd en de 0-0 werd dan ook
de ruststand. Een kwartier na rust kwam Everstein op 1-0. Capelle drong hierna aan, kreeg wat kansjes, maar
was vandaag niet effectief. Uiteindelijk beëindigden zowel Everstein als Capelle met 10 man de wedstrijd.
Een kwartier voor tijd was er een opstootje op het middenveld en volgde er beide partijen een rode kaart.
Voor Capelle was het wederom Jurgen van Selst, die met rood het veld moest verlaten. Capelle wist de
laatste minuten van de wedstrijd niet meer gevaarlijk te worden, zodat de eerste nederlaag van 2008 een feit
was. Over twee weken moet Capelle thuis aantreden tegen Ameide. Dit wordt een belangrijke wedstrijd voor
Capelle, want bij winst kan Capelle afstand nemen van de degradatiezone, die angstig dichtbij is gekomen.
zaterdag 1 decenber 2007: Sliedrecht - S.V. Capelle 4-2 (3-2)

Capelle zit duidelijk in een mindere periode. Ook uit bij Sliedrecht werd verloren. Na een kwartier kwam
Sliedrecht op een 1-0 voorsprong. Kort hierna bracht Jurgen van Selst Capelle weer op gelijke hoogte: 1-1.
Sliedrecht wist hierna binnen enkele minuten 2x het doel te vinden, waardoor de stand op 3-1 gebracht werd.
Via Van Pelt vond Capelle kort voor rust toch weer de aansluiting: 3-2. Na de rust wisten beide partijen lang
niet het doel te vinden. Pas in de slotfase besliste Sliedrecht de wedstrijd definitief: 4-2. Volgende week speelt
Capelle de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis tegen Ameide. Een overwinning is dan noodzakelijk om
toch nog positief de winterstop in te gaan.
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Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
zaterdag 17 november 2007: De Alblas - S.V. Capelle 3-3 (1-1)

Capelle begon ongeconcentreerd aan de wedstrijd tegen het laaggeklasseerde De Alblas. Door een
verdedigingsfout werd het al na enkele minuten 1-0 voor de gastheren uit Oud-Alblas. Kort voor rust werd het
toch weer 1-1 door Fachry Tuasamu. Na de rust kreeg Capelle een aantal goede mogelijkheden om op
voorsprong te komen. De treffer viel echter halverwege de tweede helft aan de andere kant: De Alblas wist te
profiteren van miscommunicatie in de verdediging van Capelle en kwam op 2-1. Even later werd het nog
erger voor Capelle: De Alblas wist de stand op 3-1 te brengen. Capelle leek een verloren wedstrijd te spelen,
maar wist in de slotfase van de wedstrijd nog een gelijkspel uit het vuur te slepen: Arnold van Pelt zorgde
voor de 3-2 en uiteindelijk was het Onno Damen, die de 3-3 aantekende. Het had voor Capelle nog mooier
kunnen uitpakken, maar in de allerlaatste minuut werd een treffer van Capelle afgekeurd. Door dit resultaat is
Capelle halverwege het seizoen verzeild geraakt in de brede middenmoot van de tweede klasse F. Volgende
week is Capelle vrij en de week hierop begint de tweede competitiereeks met de uitwedstrijd tegen Sliedrecht.
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actie Davey van Balkom

de 3-2 van Arnold van Pelt

doorkoppen van Tjeu Hamers naar Onno Damen, die zorgde voor de 3-3
Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
zaterdag 10 november 2007: S.V. Capelle - Woudrichem 1-2 (0-1)

Capelle leed zijn tweede nederlaag op rij. Het was van beide kanten geen beste wedstrijd, waarbij er weinig
scoringskansen waren, maar de spanning maakte veel goed. Halverwege de eerste helft wist Woudrichem op
0-1 te komen. Dit werd ook de ruststand. Na rust probeerde Capelle het tij te keren. Helaas voor Capelle
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zonder succes. In de 70e minuut kwam Woudrichem zelfs op 0-2. Kort voor tijd werd het toch weer spannend:
Eimert van Pelt bracht Capelle op 1-2. Capelle had hierna via een penalty nog op 2-2 kunnen komen. De
normaliter trefzekere Erik Kuijsten miste echter deze keer de penalty, waardoor Woudrichem de wedstrijd
winnend kon afsluiten: 1-2. Overigens had Woudrichem eerder in de wedstrijd ook al een penalty gemist.
Volgende week moet Capelle naar Alblasserdam om aan te treden tegen De Alblas. Een overwinning is dan
noodzakelijk om bovenin mee te blijven doen.
zaterdag 3 november 2007: Almkerk - S.V. Capelle 2-1 (1-0)

In een matige wedstrijd waren Almkerk en Capelle qua veldspel gelijkwaardig aan elkaar. Uiteindelijk won
Almkerk deze wedstrijd doordat zij effectiever met de kansen omgingen. Kort voor rust wisten zij te profiteren
van onachtzaamheid in de verdediging van Capelle: via Stuy werd het 1-0. In de tweede helft moest Capelle
hierdoor meer op de aanval spelen. Dit bracht echter niet het gewenste resultaat. In de slotfase kwam
Almkerk zelfs op 2-0 via Versteeg. Kort voor tijd werd het toch nog spannend, doordat Onno Damen Capelle
via een vrije trap op 2-1 bracht. Capelle was echter niet meer in staat de stand gelijk te trekken. Door deze
uitslag verstevigde Almkerk haar koppositie. Alleen Strijen is nog in staat Almkerk te volgen. Hierna volgt een
brede middenmoot, die aangevoerd wordt door Capelle. Volgende week speelt Capelle thuis tegen
middenmotor Woudrichem. Deze wonnen vandaag knap met 4-2 van S.C. Everstein.
zaterdag 27 oktober 2007: S.V. Capelle - Groote Lindt 3-0 (1-0)

Capelle begon goed aan de wedstrijd tegen Groote Lindt: er werden een aantal goede mogelijkheden
gecreëerd. Groote Lindt kon hier weinig tegenover zetten. Capelle ging echter niet zuinig om met de kansen.
Uiteindelijk kwam er toch nog een voorsprong voor Capelle: via een strafschop van Tjeu Hamers werd het 10. Dit was ook de ruststand. Na de rust probeerde Capelle de voorsprong verder uit te breiden. Dit lukte vrij
snel: vroeg in de tweede helft rondde Jurgen van Selst een mooie aanval af: 2-0. Hierna kwam Groote Lindt
enigszins terug: het kreeg twee goede kansen, maar gelukkig voor Capelle wisten de tegenstanders uit
Zwijndrecht het doel niet te vinden. Uiteindelijk besliste wederom Jurgen van Selst de wedstrijd door de stand
naar 3-0 te tillen. Volgende week wacht Capelle de zware uitwedstrijd bij Almkerk. Deze verspeelden vandaag
punten door met 1-1 bij Everstein gelijk te spelen. Capelle heeft alleen baat bij een overwinning op Almkerk,
omdat deze anders te ver uitlopen.
zaterdag 13 oktober 2007: Oranje Wit - S.V. Capelle 0-0

Oranje Wit en Capelle deelden in Dordrecht de punten: 0-0. Capelle kreeg weliswaar een aantal
mogelijkheden, maar het vizier stond vandaag niet op scherp. Dit was met name het geval in de eerste helft,
waarin Capelle een paar goede kansen kreeg en Eimert van Pelt pech had met een lob tegen de paal. In de
tweede helft werd Oranje Wit sterker, maar ook zij wisten geen raad met de mogelijkheden, waardoor
uiteindelijk de 0-0 bleef staan tot het eind. Volgende week is Capelle vrij en de week hierna speelt Capelle
thuis tegen Groote Lindt. Een overwinning is dan gewenst om in de kop van het klassement mee te blijven
doen.
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Bron foto's: Marieke Snijders-Rosenbrand
zaterdag 6 oktober 2007: S.V. Capelle - S.V. Meerkerk 1-1 (1-0)

Capelle en Meerkerk speelden in een matige wedstrijd, die zich voornamelijk op het middenveld afspeelde,
gelijk. Beide ploegen kregen weinig echte kansen. Aan het eind van de eerste helft wist Capelle toch op 1-0 te
komen: de Meerkerk verdediging stond te slapen en hierdoor kon Tjeu Hamers op zijn gemak de 1-0 in het
doel schuiven. Hierna kreeg Capelle nog twee mogelijkheden, maar deze bleven onbenut. In de tweede helft
drong Meerkerk aan, maar grote kansen bracht dit niet met zich mee. Ook Capelle wist nauwelijks kansen te
creëren. Uiteindelijk wist Meerkerk vijf minuten voor tijd via een ingekopte vrije trap de stand op 1-1 te
brengen. Dit werd ook de eindstand van deze wedstrijd. Gezien het wedstrijdbeeld een terechte uitslag: geen
van beide ploegen verdiende namelijk om te winnen. Capelle is nu uitgeschakeld voor de eerste periode, die
waarschijnlijk naar Almkerk zal gaan. Volgende week zaterdag moet Capelle naar Dordrecht om aan te treden
tegen Oranje Wit.
zaterdag 29 september 2007: Strijen - S.V. Capelle 0-0

De topper in de tweede klasse F eindigde onbeslist. Beide partijen wisten de bal niet in het doel van de
tegenstander te krijgen, waardoor de 0-0 stand tot het eind toe bleef staan. Koploper Almkerk profiteerde
optimaal van dit gelijkspel: door thuis met 3-1 te winnen van De Alblas heeft Almkerk een ruime voorsprong
verkregen in de strijd om de eerste periodetitel. Volgende week speelt Capelle thuis tegen S.V. Meerkerk, die
tot op heden al relatief veel punten hebben laten liggen en dus zeer gemotiveerd zullen zijn om in Capelle de
drie punten te pakken. Voor Capelle telt alleen een overwinning, omdat het anders uitgeschakeld is voor de
eerste periode.
zaterdag 22 september 2007: Wieldrecht - S.V. Capelle 1-4 (1-1)

De uitslag doet vermoeden dat Capelle in Dordrecht een gemakkelijke overwinning boekte op Wieldrecht. Dit
was echter niet het geval: Wieldrecht was gelijkwaardig aan Capelle, maar Capelle was deze middag zeer
doeltreffend. Ongeveer tien minuten voor rust kwam Wieldrecht op 1-0. Kort voor rust trok Capelle de stand
weer gelijk: via een penalty van Tjeu Hamers werd het 1-1. Na de rust drong Wieldrecht aan en had het pech
met een bal op de paal. Capelle liet Wieldrecht komen en counterde zeer doelgericht. Onno Damen bracht
Capelle op 1-2 en even later was het Jurgen van Selst, die voor de 1-3 zorgde. Het laatste doelpunt van
Capelle ging gepaard met een aantal mooie combinaties, waarbij Onno Damen zorgde voor het slotakkoord:
hij schoot de 1-4 binnen. Volgende week wacht Capelle de lastige uitwedstrijd tegen Strijen.
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Bron foto's: Loulou Erwich
zaterdag 15 september 2007: S.V. Capelle - S.C. Everstein 1-3 (1-1)

Capelle speelde in de tweede klasse F de topper tegen S.C. Everstein. In een gelijkopgaande wedstrijd trok
uiteindelijk S.C. Everstein aan het langste eind: 1-3. Niet dat Capelle slechter was, maar meer doordat
Everstein beter omging met de kansen.
In de eerste helft kwam S.C. Everstein op voorsprong. Dit duurde echter niet lang: Capelle wist via Alex van
der Schans weer op 1-1 te komen. Dit werd ook de ruststand. Halverwege de tweede helft wist Everstein op
1-2 te komen. Capelle kreeg hierna een paar goede mogelijkheden, maar wist de bal niet over de doellijn te
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krijgen. Zelfs niet toen Everstein met 10 man verder moest na een tweede gele kaart van een Eversteiner.
Aan de andere kant van het veld gebeurde dit echter wel: via een counter werd het kort voor tijd 1-3 voor de
gasten uit Everdingen. Volgende week moet Capelle naar Dordrecht om aan te treden tegen Wieldrecht.
Capelle zal deze wedstrijd moeten winnen om in de eerste periode mee te blijven doen.
zaterdag 8 september 2007: Ameide - S.V. Capelle 0-5 (0-4)

Capelle had zich goed voorbereid op de wedstrijd tegen Ameide. Dinsdag was er bij DESK in Kaatsheuvel
nog geoefend op kunstgras: de ondergrond van het hoofdveld van Ameide. Verder was Capelle zeer
gemotiveerd. Er was immers nog iets recht te zetten: de 4-0 nederlaag tegen Ameide van vorig seizoen op de
laatste speeldag, waardoor Capelle zich via de nacompetitie moest handhaven in de tweede klasse. Via een
kopbal van Alex van der Schans kwam Capelle op 1-0. Hierna zorgden Tjeu Hamers (2x) en Jurgen van Selst
voor de 4-0 ruststand. In de tweede helft consolideerde Capelle de voorsprong en werd het uiteindelijk via
Van Pelt 0-5. Volgende week speelt Capelle thuis tegen mede koploper S.C. Everstein. Deze wonnen
vandaag met 0-1 bij Wieldrecht en wonnen de eerste wedstrijd met 3-1 van Ameide.
zaterdag 1 september 2007: S.V. Capelle - Sliedrecht 3-2 (2-1)

Capelle begint de competitie met een belangrijke overwinning op Sliedrecht. In de eerste helft zette Fachry
Tuasamu Capelle op voorsprong. Hierna kwam Sliedrecht via Sakir weer op 1-1. Aan het einde van de
tweede helft zorgde Jurgen van Selst er voor dat Capelle op voorsprong kwam: 2-1. Na de rust wist Sliedrecht
wederom de stand gelijk te trekken: 2-2 via Bakker. Halverwege de tweede helft kreeg Capelle een penalty
nadat Jurgen van Selst binnen de 16 meter was gevloerd. Tjeu Hamers benutte deze en bepaalde hiermee
de eindstand op 3-2 voor Capelle. Volgende week moet Capelle uit naar Ameide, die vandaag met 3-1
verloren van S.C. Everstein.
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Bron foto's: Jan Sprangers
zaterdag 25 augustus 2007: LONGA - S.V. Capelle 2-0 (beker)

Capelle sluit de bekercompetitie af met een 2-0 nederlaag tegen de Tilburgse eersteklasser LONGA. Capelle
verloor alle bekerwedstrijden. Dit was echter geen schande gezien de sterke indeling van de poule. Volgende
week begint voor Capelle het "echte" werk: de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Sliedrecht. Tegen deze
middenmotor van het vorige seizoen zal Capelle moeten laten zien waar het aan het begin van het nieuwe
seizoen staat.
dinsdag 21 augustus 2007: S.V. Capelle - Baronie 1-4 (1-0) (beker)

In de eerste helft bleek dat Capelle hoofdklasser Baronie aardig tegenstand kon bieden. Baronie raakte een
keer de lat, maar uiteindelijk wist Capelle zelfs via Tjeu Hamers op 1-0 te komen. Dit werd ook de ruststand.
In de tweede helft werd het verschil tussen een hoofdklasser en een tweedeklasser wel duidelijk. Met name
invaller Kevin Stoutjesdijk zorgde er voor dat Baronie op stoom kwam en uiteindelijk toch vrij eenvoudig met
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1-4 van Capelle wist te winnen. A.s. zaterdag sluit Capelle de bekercompetitie af met een uitwedstrijd tegen
Longa uit Tilburg. Aanvang: 14.30 uur.
zaterdag 18 augustus 2007: S.V. Capelle - BVV 1-5 (beker)

Capelle verliest de eerste bekerwedstrijd tegen BVV uit 's-Hertogenbosch met ruime cijfers. Dinsdagavond 21
augustus speelt Capelle de volgende bekerwedstrijd thuis tegen hoofdklasser Baronie uit Breda: aanvang
18.45 uur.

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