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2014:

S.V.

Capelle

-

GJS

4-1

(2-0)

In de eerste competitiewedstrijd na de winterstop speelde S.V. Capelle
zaterdag tegen GJS uit Gorinchem. In het begin een licht veldoverwicht
voor GJS, waarbij S.V. Capelle goed weg kwam toen een van richting
veranderd schot net naast het S.V. Capelle doel ging. S.V. Capelle nam
hierna zelf meer initiatief en dit leidde al snel tot de 1-0. Via Rik Leijtens
belandde de bal bij Tjeerd Verhoeven, die 2 tegenstanders uitkapte en
knap de 1-0 binnen werkte achter GJS doelman Mathijs de Groot. Hierna
enkele corners voor S.V. Capelle, maar zonder succes. In de 21e minuut
een counter van GJS, waarbij Capelle doelman Kuijsten de inzet
onschadelijk moest maken. S.V. Capelle was hierna gevaarlijk via Onno
Damen. In eerste instantie gingen twee schoten van hem naast, maar in
de 38e minuut was het wel raak: op snelheid nam hij de bal mee,
omspeelde de GJS doelman en schoot hierna de 2-0 binnen.

Na de rust was het wederom Onno Damen, die twee maal gevaarlijk
voor het GJS doel verscheen, maar tot de 3-0 leidde dit niet. In de 55e
minuut gebeurde dit wel: Onno Damen onderschepte de bal, ging
richting het GJS doel en legde van dichtbij de bal af op Sijmen
Branderhorst, die de 3-0 binnen schoot. In de 70e minuut een mooie
actie van Onno Damen, die deze fraai afrondde met een lob, die de 4-0
betekende. Even later werd het nog 4-1 toen Louis Damen namens GJS
een toegekende strafschop benutte. In de slotfase kregen beide partijen
nog mogelijkheden, maar de stand bleef 4-1. Dit betekende 3 belangrijke
punten voor S.V. Capelle, waardoor het opklom naar de 7e plaats in de
tweede klasse F. Komende zaterdag mag S.V. Capelle in Aalst op
bezoek bij koploper Roda Boys.
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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 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

