zaterdag 20 september 2014: De Zwerver - S.V. Capelle 0-0 (0-0)

S.V. Capelle voetbalde zaterdag in Kinderdijk tegen De Zwerver. Al
vroeg in de wedstrijd een hachelijke situatie voor het Capelle doel, maar
Capelle keeper Erik Kuijsten redde goed. Kort hierna moest Kuijsten nog
een schot van De Zwerver onschadelijk maken. Namens S.V. Capelle
was Jory Broeders gevaarlijk. Deze zag zijn schot gepakt worden door
De Zwerver keeper Borsje. De Zwerver dacht even later op 1-0 te
komen, maar dit doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Hierna
een spelmoment, waarbij Capelle 2x gevaarlijk was via Ruud Klijn en
Onno Damen, maar helaas voor Capelle leidde dit niet tot een treffer.
Halverwege de 1e helft raakte Marnik van Mosselveld verstrikt met een
De Zwerver speler, die viel. Scheidsrechter Van Honk interpreteerde dit
als het neerhalen van een doorgetrokken speler, waarna Van Mosselveld
met rood van het veld moest. De vrije trap werd door De Zwerver goed
genomen, maar Erik Kuijsten tikte de bal uit de kruising. Ondanks de
numerieke minderheid bleef Capelle goed voetballen en gaf het
gedurende het vervolg van de eerste helft nauwelijks kansen weg.

Na de rust was S.V. Capelle gevaarlijk via een vrije trap van Stefan
Zopfi, die gepakt werd door de keeper van de De Zwerver. De Zwerver
zelf kreeg even later een goede kopkans en schoot kort hierna van
dichtbij naast het Capelle doel. Circa 20 minuten voor tijd een tweede
gele kaart voor Jurgen van Selst vanwege het hinderen van een vrije
trap. S.V. Capelle moest hierna met 9 spelers verder. De Zwerver drong
nog aan en kreeg enkele kansen, maar door het goede verdedigen van
Capelle bleef de 0-0 staan en behaalde S.V. Capelle een verdiend
gelijkspel. Dit geeft vertrouwen voor de komende thuiswedstrijd tegen
Delta Sports uit Houten, die met 7 punten uit 3 wedstrijden goed aan de
competitie in 2F begonnen zijn.
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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

