
            
 
zaterdag 30 augustus 2014: S.V. Capelle – Bavel 3-1 (1-1)  
 
S.V. Capelle speelde zaterdag de laatste poule bekerwedstrijd tegen 
zondag derdeklasser Bavel. Het begin van de wedstrijd was duidelijk 
voor Capelle. Na 13 minuten een mooie actie van Onno Damen, waarna 
Ate Zijlmans Tjeerd Verhoeven in stelling bracht. Deze schoot de 1-0 
binnen. Enkele minuten later nog een schot van Tjeerd Verhoeven, maar 
dit werd gepakt door Bavel doelman Van Peer. Bavel was halverwege de 
eerste helft gevaarlijk via een kopbal, maar deze ging naast het Capelle 
doel. S.V. Capelle kreeg nog kansen via Jory Broeders en Jurgen van 
Selst, maar beiden wisten het doel niet te vinden. In de 35e minuut kwam 
Bavel met 10 man te staan na een rode kaart, die volgde op een zware 
overtreding. S.V. Capelle wist niet te profiteren van het overtal en begon 
juist rommeliger te voetballen. Kort voor rust kwamen de bezoekers uit 
Bavel zelfs langszij: via een schot van Mike Marijnissen werd het 1-1. 
 
Na de rust enkele kansen verdeeld over beide partijen. S.V. Capelle wist 
in de 56e minuut op voorsprong te komen: via een mooi schot van Davey 
van Balkom werd het 2-1. Hierna was Bavel nog gevaarlijk voor het 
Capelle doel, maar Capelle keeper Kuijsten redde goed. Een kwartier 
voor tijd werd een lichte overtreding van Bavel zwaar bestraft met nog 
een rode kaart. S.V. Capelle wist in de slotfase de voorsprong nog uit te 
breiden: uit een voorzet van Rik Leijtens kopte Ate Zijlmans de 3-1 
binnen. S.V. Capelle behaalde in de beker 2 overwinningen en leed één 
nederlaag tegen het Bredase Jeka. De laatste ploeg won alle drie de 
bekerwedstrijden en gaat door in de beker. Komende zaterdag begint 
voor S.V. Capelle de competitie in de tweede klasse F met de 
uitwedstrijd tegen de nieuwe fusieclub GRC’14, de Giessen Rijswijk 
Combinatie.  
 
dinsdag 26 augustus 2014: JEKA - S.V. Capelle 2-1 (1-1) 
 
S.V. Capelle verloor dinsdag in Breda de tweede bekerwedstrijd met 2-1 
van JEKA. Al vroeg in de wedstrijd kwam JEKA op een 1-0 voorsprong. 
Na een kwartier werd het weer 1-1 door een eigen doelpunt van de 
Bredanaars, mede door druk zetten van Ate Zijlmans. Tien minuten voor 
tijd kwam JEKA weer op voorsprong: 2-1. S.V. Capelle had hierna pech 



met een vrije trap van Ate Zijlmans op de paal, maar ook JEKA kreeg in 
de slotfase nog enkele kansen. De stand bleef echter 2-1. 
 
 
 
zaterdag 23 augustus 2014: The Gunners - S.V. Capelle 1-2 (1-1)  
 
S.V. Capelle moest zaterdag voor de eerste bekerwedstrijd naar The 
Gunners uit Breda. In de eerste helft kwam Capelle op een 0-1 
voorsprong via een penalty van Jurgen van Selst. Na de rust wist The 
Gunners de gelijkmaker binnen te werken: 1-1. Een kwartier voor tijd 
kwam S.V. Capelle via een mooie lob van Rik Leijtens op 1-2 en dit werd 
ook de eindstand. 
 
 
 
 

S.V. Capelle – Bavel (fotograaf 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 


