zaterdag 13 december 2014: S.V. Capelle – Nivo Sparta 1-2 (0-1)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark
Nivo Sparta. Al vroeg in de wedstrijd de voorsprong voor de bezoekers
uit Zaltbommel: in de 12e minuut belandde een afstandsschot van John
Noorthoek via de binnenkant van de paal in het Capelle doel. Enkele
minuten later nog een goede kopkans voor Nivo Sparta, maar deze werd
gepakt door Capelle doelman Kuijsten. Vijf minuten voor rust een
gevaarlijke counter van Nivo, waarbij in eerste instantie de paal werd
geraakt. De rebound werd gepakt door Erik Kuijsten. Even later moest
Arnold van Pelt nog een bal uit het Capelle doel weg koppen. Aan de
andere kant van het veld was Capelle in de slotfase van de eerste helft
nog gevaarlijk via een schot van Onno Damen dat naast ging. Ook was
er nog een aanval via Arnold van Pelt en Ate Zijlmans, waarbij Davey
van Balkom uit de voorzet net niet de bal kon binnen tikken.

Na de rust een beter S.V. Capelle. Corry Ndongala had een mooie actie,
waarna het schot van Onno Damen niet ver naast ging. Een inzet van
Corry Ndongala werd even later gepakt door de Nivo Sparta doelman. In
de 57e minuut weer een kans voor Capelle, waarbij een schot van Onno
Damen over het Nivo doel ging. Enkele minuten later kon Corry
Ndongala alleen op het doel van de bezoekers af, maar wederom hield
de Nivo Sparta keeper zijn doel schoon. In de slotfase gaf Capelle meer
ruimte weg, waardoor Nivo Sparta gevaarlijk kon counteren en o.a. de
paal raakte. Het was echter Capelle dat in de 89e minuut op gelijke
hoogte kwam. Een goede actie van Corry Ndongala werd afgerond door
Onno Damen en dus 1-1. Meteen na de aftrap een gevaarlijk moment bij
het Capelle doel, waarbij de lat werd geraakt. De stand leek 1-1 te
blijven, maar in de slotfase dacht de ingevallen Hendry Kant daar anders
over: hij werkte kort voor tijd de 1-2 binnen. Zeker gezien de tweede helft
had S.V. Capelle vandaag minimaal een punt verdiend. Het gaat nu de
winterstop in, waarna de competitie in 2F weer begint op 24 januari met
de uitwedstrijd tegen Leerdam Sport’55.
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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

