
 
     zaterdag 8 oktober 2011: GDC - S.V. Capelle 2-2 (1-0)   S.V. Capelle moest deze zaterdag in Eethen aantreden tegen GDC. De ploeg van coach Jan van Grinsven had tot nu toe weinig punten behaald, maar wist het de tegenstanders wel lastig te maken, waarbij er weinig tegendoelpunten geincassseerd werden. Capelle kreeg al vroeg in de wedstrijd een goede mogelijkheid: via een combinatie van Davey van Balkom en Boyke Mungroop kwam de bal bij Yoeri Duijster. Deze wist de kans echter niet te verzilveren. Even later kwam Capelle goed weg nadat een schot van GDC op de onderkant van de lat van het Capelle doel belandde. Capelle begon steeds rommeliger te spelen tegen een feller GDC. In de 26e minuut resulteerde dit in de 1-0 van GDC. Capelle keeper Kuijsten redde in eerste instantie nog, maar via de rebound wist Yeison van den Heuvel de 1-0 binnen te koppen. Afgezien van een schot van Jurgen Bakkers wist Capelle hier in het vervolg van de 1e helft weinig tegenover te zetten. Kort na de rust schoot GDC keeper Ran foutief uit. De bal belandde bij Capellenaar Davey van Bakom, maar helaas voor Capelle wist deze niet te profiteren van deze fout. Even later was het wel raak voor Capelle: Ate Zijlmans gaf een voorzet op Jurgen van Selst, die hieruit de 1-1 kon binnen koppen. Capelle kon hiervan niet lang genieten, want in de 57e minuut kwam GDC al weer op voorsprong: Jasper Somsen kopte een corner binnen en dit betekende de 2-1. Even later kon GDC de wedstrijd beslissen, maar Capelle keeper Kuijsten redde bekwaam. Capelle probeerde nog aan te zetten, maar tot grote kansen leidde dit niet. In de slotfase was het twee maal Ruud Klijn, die dichtbij het GDC doel een vrije trap mocht nemen. De eerste keer wist de GDC keeper zijn doel nog schoon te houden, maar de tweede vrije trap in blessuretijd betekende de 2-2 eindstand. Capelle kreeg gezien het spelbeeld wellicht meer dan het verdiend had en was achteraf dan ook tevreden met het punt. Komende zaterdag speelt Capelle thuis tegen middenmoter GJS uit Dalem (Gorinchem). 


