zaterdag 13 september 2014: S.V. Capelle – Leerdam Sport 0-2 (0-1)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark
Leerdam Sport’55. Na nog geen 2 minuten een voorsprong voor de
gasten. Uit een corner kopte Marco Luksen de 0-1 binnen. Hierbij ging
de verdediging van Capelle niet vrijuit. In de 7e minuut een kopkans voor
Capelle via Ate Zijlmans, maar zijn inzet ging over. Leerdam was kort
hierna gevaarlijk toen er vanuit een corner werd ingekopt, maar de bal
ging over. Halverwege de eerste helft bracht Arnold van Pelt Ate
Zijlmans in stelling. Deze schoot naast het doel van Leerdam. Een schot
van Rik Leijtens werd even later gepakt door Leerdam doelman Bron.
Christian van Hilst kopte kort voor rust uit een corner net naast. Ondanks
een aantal kansen ging Capelle met een 0-1 achterstand de rust in.

Na de rust een fase met twee goede kansen voor Leerdam, maar deze
gingen naast. S.V. Capelle was gevaarlijk via twee schoten van Onno
Damen, maar dit resulteerde niet in een doelpunt. In de 67e minuut een
fout op het middenveld van Capelle. De snelle Cyrill Menges brak door
en rondde bekwaam af: 0-2. Leerdam had hierna nog een gevaarlijke
counter, waarbij de kopbal naast het Capelle doel ging. Ongeveer 20
minuten voor tijd beging Leerdam speler Achraf Chentouf hands binnen
de 16 meter. Een rode kaart en een strafschop voor Capelle waren het
gevolg. Helaas voor Capelle werd de strafschop van Jurgen van Selst
gepakt door Leerdam keeper Bron. In de slotfase was Capelle niet meer
in staat de aansluitingstreffer te maken en dus bleef de 0-2 staan.
Komende zaterdag mag S.V. Capelle in Kinderdijk op bezoek bij De
Zwerver. Deze ploeg is de competitie goed begonnen met 2
overwinningen. De laatste jaren was De Zwerver actief in de 1e klasse.
S.V. Capelle speelde voor het laatst in 2008 tegen deze tegenstander en
verloor toen de uitwedstrijd met 3-0, terwijl thuis met 2-1 gewonnen
werd.
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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 2014-2015:
Joh. Vos Capelle B.V.
Zwart Transport
Ad Groenenberg
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Kapsalon “Your Style”
Wijnand Timmermans Sportmassage
Maton Groep
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Spuijbroek Transport Waspik
Autobedrijf Van de Werken
INTERSPORT Waalwijk
Bakkerij Verschuren

