zaterdag 7 maart 2015: Hardinxveld - S.V. Capelle 0-2 (0-0)
S.V. Capelle moest zaterdag naar Hardinxveld voor de wedstrijd tegen
de nr. 6 van 2F. In de openingsfase schietkansen voor S.V. Capelle via
Jurgen van Selst en Onno Damen, maar beide schoten gingen naast.
Hardinxveld was na een kwartier gevaarlijk en profiteerde bijna van een
verdedigingsfout van Capelle, maar het schot ging gelukkig voor Capelle
naast. Hierna nog een gevaarlijke vrije trap van Hardinxveld, die Capelle
keeper Kuijsten wegtikte. Een goed schot van Hardinxveld ging even
later naast. In de slotfase van de eerste helft nog een goede
mogelijkheid voor S.V. Capelle, maar het schot van Jurgen van Selst
werd gepakt door Hardinxveld doelman De Groot.
Net na de rust was de concentratie even weg bij Capelle en verdedigde
het slordig. Hardinxveld kreeg hierdoor een goede kans, maar dit schot
ging over. Hierna nam S.V. Capelle het initiatief over. Het had pech dat
een overtreding op Jurgen van Selst binnen de 16 meter niet bestraft
werd met een penalty. In de 57e minuut kwam S.V. Capelle toch op
voorsprong: Jurgen van Selst anticipeerde goed op een verre uittrap van
Capelle doelman Kuijsten en schoot de 0-1 binnen. Kort hierna nog een
grote kans voor Capelle: Stefan Zopfi gaf een goede voorzet, die door
Van Selst net naast gekopt werd. In de 75e minuut vergrootte Capelle de
voorsprong: Onno Damen legde in de 16 meter af op Jurgen van Selst,
die van dichtbij de 0-2 kon binnen schieten. Enkele minuten later nog
een goede kopkans voor Van Selst op aangeven van Bart Vermeulen,
maar deze inzet ging net over. Afgezien van een goede vrije trap van
Hardinxveld in de slotfase, die door keeper Kuijsten werd overgetikt,
kwam de voorsprong van S.V. Capelle niet meer in gevaar en kon het 3
verdiende punten bijschrijven. Komende zaterdag ontvangt S.V. Capelle
op het eigen Mandemakers Sportpark VV De Zwerver uit Kinderdijk.

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

