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Capelle moest deze zaterdag naar Gorinchem om aan te treden tegen
GJS. Capelle begon matig aan de wedstrijd, ewaarbij GJS in de eerste
helft het betere van het spel had. Pas in de 18 minuut een eerste echte
aanval van Capelle. Een dieptepass van Rik Leijtens belandde bij Ate
Zijlmans. Uit zijn voorzet ontstond een corner, die door Christian van
Hilst werd teruggelegd op Arnold van Pelt. Deze inzet werd gered door
GJS keeper Perini.
Even later een counter van GJS, maar het schot ging
e
naast. In de 38 minuut wederom een aanval van GJS, waarbij goed
gecombineerd werd. Kevin Gruiters kwam alleen voor het Capelle doel,
maar schoot gelukkig voor Capelle net naast de paal. Op slag van rust
was het echter wel raak. Een vrije trap van GJS belandde voor het
Capelle doel en Bart Viveen kon de 1-0 binnen werken achter Capelle
keeper Kuijsten.
Na de rust een beter Capelle, welke in de 54 minuut resulteerde in de
gelijkmaker. Een corner van Davey van Balkom werd ingekopt door
Christian van Hilst en dit betekende de 1-1. Even later nog acties van
Daveye van Balkom en Ate Zijlmans, maar zonder resultaat. GJS deed in
de 65 minuut nog wat terug via een counter, maar de lob van Jordin
Calor werd gered door keeper Kuijsten. Hierna
nog een kans voor Calor,
e
maar ook dit schot werd gered. In de 70 minuut een goede Capelle
aanval, waarbij Ate Zijlmans de bal voorzette op Davey van Balkom.
Deze kopte in vrije positie naast. Even later was Capelle echter wel
doeltreffend: een voorzet van Davey van Balkom werd ingekopt door Ate
Zijlmans en derhalve 1-2. Lang kon Capelle hiervan niet genieten:
een
e
snelle GJS aanval werd door Calor afgerond: 2-2. In de 78 minuut
raakte GJS-er Louis Damen nog de lat van het Capelle doel. Hierna
kreeg Capelle nog een goede kans vanuite een corner, maar de kopbal
van Arnold van Pelt ging naast. In de 86 minuut een ingooi van GJS,
waarna een voorzet vanaf de acherlijn volgde. Deze werd door Capelle
keeper Kuijsten weggetikt, maar de afvallende bal was voor Calor, die de
3-2 binnen schoot. In de blessuretijd een mooie vrije trap van Jurgen
Bakkers, die door GJS keeper Perini tegen de lat en paal werd getikt. De

afvallende bal werd net op tijd weg gewerkt door de GJS verdediging. De
hierop volgende corner werd door Jurgen Bakkers naast gekopt. Hierna
kreeg Arnold van Pelt nog een schotkans, maar de stand bleef 3-2. Door
deze nederlaag moet Capelle ook omlaag blijven kijken en is een
overwinning komende zaterdag thuis tegen nummer 11 Ameide zeer
welkom.
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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

