
            
 
zaterdag 25 oktober 2014: S.V. Capelle - Hardinxveld 1-1 (0-0)  
 
S.V. Capelle voetbalde zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark 
tegen de nummer 5 van 2F vv Hardinxveld. De wedstrijd begon met een 
minuut stilte in verband met het overlijden van de vader van S.V. Capelle 
speler Jory Broeders. Na de aftrap een goed begin van S.V. Capelle, 
maar tot grote mogelijkheden leidde dit in eerste instantie niet. 
Hardinxveld was gevaarlijk via een schot, maar dit werd gepakt door 
Capelle keeper Kuijsten. Na 18 minuten een kopkans voor Rik Leijtens, 
maar zijn inzet ging naast. S.V. Capelle had even later pech toen een 
voorzet van Kanistan bovenop het Hardinxveld doel viel. Kort hierna een 
actie van Onno Damen, die via een voorzet Davey van Balkom bereikte. 
De inzet van de laatste ging tegen de lat. Hardinxveld kreeg hierna nog 
een goede mogelijkheid, maar deze werd gemist. S.V. Capelle kreeg nog 
enkele schietkansen: een mooi schot van Onno Damen ging net over het 
Hardinxveld doel. 
 
Na de rust kwam S.V. Capelle al snel met 10 man te staan: Mark 
Klinkhamer trok buiten het 16 meter gebied een doorgebroken speler 
neer en moest met rood van het veld. De vrije trap werd gepakt door 
Capelle doelman Kuijsten. Ondanks deze numerieke minderheid was 
Capelle gevaarlijker dan de bezoekers. Ate Zijlmans raakte het dak van 
het doel en kopte even later voorlangs. Ook Davey van Balkom en Onno 
Damen kregen kansen. Tegen de verhouding in kwam Hardinxveld in de 
72e minuut op voorsprong. Een afvallende bal vanuit een corner werd 
teruggelegd in de 16 meter en van dichtbij werd de 0-1 binnen geschoten 
door de bezoekers. Lang kon Hardinxveld niet van deze voorsprong 
genieten, want 2 minuten later werd het al weer gelijk. Een overtreding 
op Jurgen van Selst in de 16 meter werd bestraft met een penalty, die 
door Van Selst zelf werd ingeschoten en dus 1-1. In de slotfase kwam 
ook Hardinxveld met 10 man te staan nadat Dennis van Es na 2x geel 
van het veld moest. S.V. Capelle moest kort voor het einde door met 9 
spelers, omdat Christian van Hilst na een overtreding met een gebroken 
middenvoetsbeentje van het veld moest. Hardinxveld was nog gevaarlijk 
voor het Capelle doel, waarbij het de lat raakte, maar de stand bleef 1-1. 
Komende zaterdag mag S.V. Capelle in Gameren op bezoek bij GVV’63.  

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Foto’s: Jan Sprangers 
 
 



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 


