zaterdag 14 maart 2015: S.V. Capelle – De Zwerver 0-2 (0-1)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark vv
De Zwerver uit Kinderdijk. De Zwerver begon de wedstrijd met een
schietkans, maar deze ging over. Na 10 minuten een kans voor Capelle
via een schot van Jurgen van Selst, maar dit ging naast. Even later een
corner van De Zwerver, die ingekopt werd, maar deze inzet kon
eenvoudig gepakt worden door Capelle keeper Kuijsten. In de 17e minuut
een overtreding van Capelle binnen het eigen 16 meter gebied, die door
scheidsrechter Van den Bergen bestraft werd met een penalty. Deze
werd goed in geschoten door Jort van Meerkerk en dus 0-1 voor De
Zwerver. Pas in de slotfase van de eerste helft weer een grote kans. S.V.
Capelle brak via Jurgen Bakkers door en deze legde dichtbij de goal af
op Jurgen van Selst. De Zwerver doelman Borsje kwam goed uit en
voorkwam hiermee de gelijkmaker.
Na de rust een fase met enkele kansen voor De Zwerver. In de 62e
minuut profiteerde De Zwerver van zwak verdedigen van Capelle. Er
volgde een voorzet vanaf links, die ingekopt werd door Jesper van den
Adel. S.V. Capelle ging hierna op zoek naar aansluitingstreffer. Een
schot van Tjeerd Verhoeven ging naast, terwijl een schot van Jory
Broeders over ging. Davey van Balkom zag zijn kopbal in de handen
belanden van de doelman van De Zwerver. Aan de andere kant van het
veld kreeg De Zwerver in de slotfase nog twee goede kansen om de
wedstrijd definitief te beslissen, maar de stand bleef 0-2. S.V. Capelle
kon dus geen vervolg geven aan de goede wedstrijd tegen Hardinxveld
en speelde vandaag beduidend minder. Het zal anders de wedstrijd in
moeten gaan tegen mededegradatiekandidaat GVV’63, die komende
zaterdag naar Capelle toe komen.
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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

