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Capelle speelde zaterdag de derby tegen GDC
uit Eethen. Capelle
e
begon goed aan de wedstrijd en kwam in de 3 minuut op 1-0 via Alfi
Damen, die de bal bij de tweede paal binnenwerkte. Enkele minuten later
een voorzet van Ate Zijlmans, die door Tjeerd Verhoeven hard werd
binnen geschoten. GDC keeper Ran was kansloos: 2-0. Hierna nog
enkele goede mogelijkheden voor Capelle, maar Capelle verzuimde
deze af te maken. Na circa een half uur kwam GDC met 10 man te staan
nadat GDC verdediger Den Ouden de doorgebroken Jurgen van Selst
neergehaald had. Vreemd genoeg kon Capelle hiervan niet profiteren en
werd het zelfs kort voor rust 2-1. Ruud Klijn beging in de 16 meter een
overtreding op GDC-er Ralph Lankhaar en de daaropvolgende penalty
werd door Jasper Somsen benut.
Circa 10 minuten na de
rust kwam ook Capelle met 10 man te staan
e
nadat Ruud Klijn zijn 2 gele kaart had ontvangen. Toch was het Capelle
dat kort hierna op een 3-1 voorsprong kwam. Na een snelle counter
redde GDC doelman Ran in eerste instantie nog, maar de rebound werd
door Ate Zijlmans binnen geschoten.
Lang kon Capelle hier echter niet
e
van genieten, want in de 59 minuut bracht Stefan van Veen namens
GDC de spanning terug in de wedstrijd. Hij kwam via een diepe bal
alleen voor Capelle keeper Kuijsten en schoot de 3-2 binnen. Hierna
kreeg GDC nog een goede mogelijkheid, maar bleef het gelukkig voor
Capelle 3-2. Voor Capelle drie belangrijke punten, waardoor de positie in
de middenmoot verstevigd is. Komende zaterdag speelt Capelle de
uitwedstrijd tegen GJS uit Gorinchem - Dalem. Deze verloren vandaag
met ruime cijfers van Pelikaan en zullen op revanche uit zijn. Dit geldt
echter ook voor Capelle dat de thuiswedstrijd eerder dit seizoen met 0-2
verloor.
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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 2011-2012:

Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Hartman Uitzendbureau
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Maton Groep
Noordzij Staalkabel
Sportshop Ed van den Hout
Spuijbroek Transport Waspik
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
ZHD Stevedoring
Zwart Transport

