zaterdag 31 oktober 2015: S.V. Capelle – SSC’55 2-2 (0-2)
Afgelopen zaterdag stond op het Mandemakers Sportpark de derby S.V.
Capelle-SSC’55 op het programma. Al vroeg in de wedstrijd de
voorsprong voor de bezoekers: een voorzet van SSC’55 werd
doorgekopt en hierna van dichtbij ingeschoten door Frank ter Schiphorst:
0-1. Enkele minuten later de eerste kans voor S.V. Capelle, maar Jurgen
van Selst zag zijn inzet over gaan. In de 13e minuut weer een Capelle
aanval, die opgezet werd door Onno Damen. Deze zette voor op Davey
van Balkom. De laatste schoot net naast. SSC’55 was na een kwartier
gevaarlijk met een vrije trap, die van richting veranderd werd. Capelle
keeper Kuijsten kon deze met een reflex nog net redden. Kort hierna een
gevaarlijk moment voor het doel van SSC’55, waarbij er binnen de 16
meter een overtreding leek te zijn op Jurgen van Selst. Helaas voor
Capelle werd dit niet bestraft met een strafschop. Hierna een fase met
minder kansen voor beide partijen. Dit veranderde op slag van rust: een
mooie vrije trap van Joey van Velthoven betekende de 0-2 voor SSC’55.
Na de rust twee gevaarlijke momenten voor het Capelle doel, maar beide
keren ging de inzet van SSC’55 naast. Aan de andere kant van het veld
was Capelle gevaarlijk via Davey van Balkom, Onno Damen en Johan
Rosenbrand, maar deze wisten het doel niet te vinden. Halverwege de
tweede helft volgde eindelijk de aansluitingstreffer voor Capelle. Een
corner van Stefan Zopfi werd ingekopt door Arnold van Pelt en dus 1-2.
In de 73e minuut had Capelle geluk toen een kopbal van Frank ter
Schiphorst op de lat belandde. Even later nog een gevaarlijk moment
voor het Capelle doel, maar de inzet werd gepakt door Capelle keeper
Kuijsten. De slotfase van de wedstrijd was duidelijk voor Capelle. Eerst
werden er nog twee goede kansen gemist door Jurgen van Selst en Jory
Broeders, maar in de 90e minuut was het wel raak. Een schot van Tjeerd
Verhoeven werd los gelaten door de SSC’55 doelman, waarna Jurgen
van Selst van dichtbij de 2-2 kon aantekenen. In de blessuretijd nog een
gevaarlijk moment voor het SSC’55 doel: een vrije trap van Stefan Zopfi
werd ingekopt door Davey van Balkom. De SSC’55 doelman had hier
moeite mee en tikte de bal uit het doel weg. Een aantal toeschouwers
dacht dat de bal over de lijn was geweest, maar de scheidsrechter
besliste anders en kende geen doelpunt toe. De stand bleef dus 2-2 en
dat lag in lijn met het wedstrijdbeeld. Komende zaterdag gaat S.V.
Capelle in Gameren op bezoek bij GVV’63.
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