zaterdag 21 februari 2015: S.V. Capelle – S.V. Meerkerk 0-2 (0-1)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark
S.V. Meerkerk. Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd.
S.V. Capelle had een licht veldoverwicht, maar tot grote kansen leidde
dit in de openingsfase niet. Pas na een half uur een grote kans voor
Capelle: Arnold van Pelt kon vrij inkoppen, maar helaas voor Capelle
ging zijn inzet naast. Kort hierna een aanval van Meerkerk, waarbij
Capelle keeper Kuijsten in eerste instantie redde. De Capelle
verdediging was echter niet attent genoeg bij de rebound, waardoor
Meerkerk aanvaller Patrick Vuurens de 0-1 kon binnen punteren.

Na de rust werd het spel van Capelle er niet beter op. Ook Meerkerk kon
hier weinig tegenover stellen, maar kon wel leunen op de 0-1
voorsprong. S.V. Capelle kon niet dichtbij het Meerkerk doel gevaarlijk
worden en moest het hebben van enkele afstandsschoten. Ook
Meerkerk wist nauwelijks kansen te creëren. In de slotfase probeerde
Capelle nog de gelijkmaker te forceren, maar een kopbal van Jurgen van
Selst en een afstandsschot van Stefan Zopfi werden door de Meerkerk
doelman onschadelijk gemaakt. Meerkerk kon aan de andere kant van
het veld profiteren van de extra ruimte, die Capelle moest weggeven,
maar verzuimde tot het laatst de wedstrijd definitief te beslissen. Pas in
de blessuretijd gebeurde dit: via een schot van wederom Patrick Vuurens
werd het 0-2. Door deze nederlaag werden de degradatiezorgen voor
S.V. Capelle nog groter. Komende zaterdag mag het in Gorinchem
aantreden tegen concurrent Unitas.
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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
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Autobedrijf Van de Werken
INTERSPORT Waalwijk
Bakkerij Verschuren

