zaterdag 10 oktober 2015: S.V. Capelle – Sparta’30 1-1 (1-0)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het Mandemakers Sportpark Sparta’30
uit Andel. Al in de eerste minuut een gevaarlijk moment voor het doel
van de bezoekers. Een lange bal van Arnold van Pelt belandde via Ate
Zijlmans bij Sander van den Broek, die net een teenlengte tekort kwam
om de bal binnen te tikken. Na een kwartier kwam Capelle wel op
voorsprong: een corner van Ate Zijlmans werd ingekopt door Arnold van
Pelt en dus 1-0. S.V. Capelle was het in vervolg van de eerste helft
duidelijk de betere partij en kreeg nog kansen via Sander van den Broek,
Isak Dedic en Tjeerd Verhoeven, maar deze wisten het doel niet te
vinden.

Na de rust was de wedstrijd meer in evenwicht. S.V. Capelle kreeg in
eerste instantie nog enkele mogelijkheden, maar gaandeweg nam
Sparta’30 meer initiatief. Een kwartier voor tijd kopte Dick Wind binnen,
maar leek Capelle keeper Kuijsten de bal voor de lijn te redden. De
scheidsrechter zag het echter van afstand anders en kende een doelpunt
toe: 1-1. Hierna een fase met enkele gevaarlijke momenten voor het
Capelle doel, terwijl Capelle aan de andere kant van het veld kort voor
het einde een kans kreeg via Tjeerd Verhoeven. De stand bleef echter in
evenwicht: 1-1. Daar schoten beide ploegen weinig mee op: zowel S.V.
Capelle als Sparta’30 blijven in het rechterrijtje van 3D hangen.
Komende zaterdag gaat S.V. Capelle in Teteringen op bezoek bij DIA.
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