
    
 
 
zaterdag 16 november 2013: GDC - S.V. Capelle 1-1 (1-1)  
 
In een mistig Eethen speelde S.V. Capelle zaterdag de uitwedstrijd tegen 
GDC. S.V. Capelle begon slordig aan de wedstrijd en hierdoor kwam 
GDC al na 2 minuten op voorsprong: een foutieve pass van Capelle 
werd door GDC onderschept, waarna een snelle aanval volgde, die 
uiteindelijk door Joost van Rooijen werd afgemaakt: 1-0. Na 10 minuten 
trok S.V. Capelle de stand weer gelijk: Jurgen van Selst liep in op een te 
korte terugspeelbal op GDC keeper Van der Wardt en de laatste was 
genoodzaakt Van Selst neer te halen binnen de 16 meter. De penalty 
werd door Jurgen van Selst zelf binnen geschoten en dus 1-1. Kort 
hierna een gevaarlijke aanval van GDC, maar Capelle keeper Kuijsten 
pakte de inzet van GDC-er Van Veen. In de 22e minuut een slechte 
terugspeelbal van de Capelle defensie en dezelfde Van Veen kwam 
hierdoor vrij voor doelman Kuijsten. Ook deze inzet werd echter gered 
door Erik Kuijsten. Even later een grote kans voor Capelle: Johan 
Rosenbrand kon vrij inkoppen, maar helaas voor Capelle ging zijn inzet 
naast het GDC doel. In de 34e minuut wederom een grote kans voor 
Capelle: Onno Damen kwam op rechts door en zijn voorzet werd door 
Johan Rosenbrand op de lat geschoten. In de slotfase van de 1e helft 
was GDC nog gevaarlijk, maar de stand bleef 1-1. 
 
Vrij snel na rust komt GDC met 10 man te staan: GDC-er Pijnenburg 
trapt na en moet met rood van het veld af. Het vervolg van de wedstrijd 
is van beide kanten matig. S.V. Capelle heeft een licht veldoverwicht, 
maar weet nauwelijks gevaarlijk te worden. De grootste kans is nog voor 
GDC spits De Vries, die gelukkig voor Capelle van dichtbij naast schiet. 
De stand bleef 1-1 en dus weer een gelijkspel voor S.V. Capelle. 
Komende zaterdag is S.V. Capelle vrij voor de competitie en op zaterdag 
30 november ontvangt het Rijswijkse Boys. Deze tegenstander doet het 
dit jaar zeer goed en draait bovenin mee in de 2e klasse F.  
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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 2013-2014: 

Ad Groenenberg 

Autobedrijf Van de Werken 

Joh. Vos Capelle B.V. 

Kapsalon “Your Style” 

Kofa Systeemplafonds & Wanden (2x) 

Maton Groep 

Spuijbroek Transport Waspik 

Total Sports 

Van Caem Transporten 

Van Ierland Assurantiën 

Voetverzorging Margriet 

Wijnand Timmermans Sportmassage 

Zwart Transport 


