
            
 
zaterdag 11 oktober 2014: S.V. Capelle - Unitas 2-1 (1-1)  
 
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark 
Unitas uit Gorinchem. De wedstrijd stond onder leiding van 
scheidsrechter Van Wijk uit Hendrik-Ido-Ambacht, die een goede 
wedstrijd floot. Al na 4 minuten een voorsprong voor de bezoekers: een 
mooie aanval werd afgerond door Unitas speler Patrick Zwart en dit 
betekende de 0-1. Na een kwartier een schot van Unitas, maar Capelle 
keeper Kuijsten pakte deze inzet. Hierna een fase met de nodige kansen 
voor S.V. Capelle, maar Davey van Balkom, Onno Damen, Rik Leijtens 
en Jurgen Bakkers wisten het net niet te vinden. S.V. Capelle had verder 
pech met een bal van Ate Zijlmans, die op de paal belandde. Na een half 
uur was S.V. Capelle wel succesvol: Onno Damen legde af op Davey 
van Balkom, die een assist gaf op Jory Broeders. De laatste schoot de 1-
1 binnen. Kort hierna een grote kans voor Unitas, maar gelukkig voor 
Capelle raakte het schot van Mohamed Boukrouche de buitenkant van 
de paal. 
 
Na de rust werd het spel van beide kanten minder. S.V. Capelle kreeg 
kansen via Davey van Balkom en Onno Damen, maar tot een 
voorsprong leidde dit niet. Unitas was gevaarlijk met een schot vanuit de 
kluts, maar dit werd gepakt door Capelle doelman Kuijsten. Even later 
dacht Unitas op 1-2 te komen, maar dit ging niet door vanwege 
buitenspel. In de 80e minuut een mooie aanval van S.V. Capelle: via Rik 
Leijtens en Ate Zijlmans belandde de bal bij Tjeerd Verhoeven, maar zijn 
inzet werd gepakt door de Unitas keeper. Enkele minuten voor tijd de 
verdiende voorsprong voor S.V. Capelle: Tjeerd Verhoeven jaagde door 
op een Unitas verdediger, die een verkeerde terugspeelbal gaf op zijn 
doelman. De ingevallen Kanistan Mutnthulingan was hierdoor in staat de 
bal te onderscheppen en rondde bekwaam af: 2-1. In de slotfase kwam 
de overwinning van S.V. Capelle niet meer in gevaar en dus kon Capelle 
3 belangrijke punten bijschrijven. Komende zaterdag is S.V. Capelle vrij. 
Op dinsdagavond 21 oktober speelt S.V. Capelle voor de Omroep 
Brabant Cup uit tegen hoofdklasser Achilles Veen. Op zaterdag 25 
oktober voetbalt S.V. Capelle weer voor de competitie: thuis ontvangt het 
dan de nummer 5 van 2F Hardinxveld.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 


