
            
 
zaterdag 6 september 2014: GRC14 - S.V. Capelle 3-2 (2-1)  
 
S.V. Capelle begon zaterdag de competitie in 2F met de uitwedstrijd 
tegen GRC14, de nieuwe fusieclub van voorheen Giessen en Rijswijkse 
Boys. S.V. Capelle had in het begin van de wedstrijd het betere van het 
spel. In de 10e minuut een inworp van Rik Leijtens. Deze werd 
doorgekopt door Ate Zijlmans, waarna Jurgen van Selst van dichtbij de 
0-1 kon binnentikken. Enkele minuten later nog een schietkans voor 
Onno Damen, maar zijn inzet werd geblokt. Gaandeweg de eerste helft 
nam GRC14 het initiatief over. Dit ontstond mede doordat S.V. Capelle 
slordiger begon te voetballen met onnodig balverlies. In eerste instantie 
werd een gevaarlijke aanval nog onschadelijk gemaakt door Christian 
van Hilst en de rebound door Erik Kuijsten. Kort hierna was het in de 25e 
minuut wel raak voor GRC: via een bekeken boogbal van Ayhan Uslu 
werd het 1-1. S.V. Capelle had in de 30e minuut pech: een corner van 
Rik Leijtens werd ingekopt door Christian van Hilst, maar zijn inzet werd 
van de lijn gehaald. Enkele minuten voor rust een corner voor GRC. 
Deze werd op fraaie wijze ingekopt door Wilco van Rossum en dus 2-1 
voor de gastheren. Hierna was GRC nog gevaarlijk via een counter,  
maar dit schot ging naast. 
 
Na de rust kansen voor S.V. Capelle via Onno Damen en Rik Leijtens: 
deze beide schoten gingen naast. In de 62e minuut een overtreding van 
GRC binnen de 16 meter op Jory Broeders. Jurgen van Selst zette S.V. 
Capelle weer op gelijke hoogte: 2-2. S.V. Capelle had hierna gedurende 
korte tijd een goede fase, waarbij Davey van Balkom gevaarlijk doorging, 
maar onterecht afgevlagd werd vanwege buitenspel. Het was echter 
GRC dat wel op voorsprong kwam: een vrije trap van Wesley van den 
Oever ging langs de S.V. Capelle muur en dus 3-2. In de slotfase ging 
S.V. Capelle op zoek naar de gelijkmaker, maar tot grote mogelijkheden 
leidde dit niet. Aan de andere kant van het veld verzuimde GRC enkele 
keren de wedstrijd definitief te beslissen, waardoor het tot het slot nog 
spannend bleef. De drie punten bleven echter in Giessen. Komende 
zaterdag mag S.V. Capelle proberen deze nederlaag recht te zetten. Op 
het eigen Mandemakers Sportpark wacht dan Leerdam Sport’55, die de 
competitie goed begonnen zijn met een 3-0 overwinning op Unitas.  
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Foto’s: 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 


