zaterdag 8 november

2014: S.V.

Capelle -

GJS

0-3 (0-0)

S.V. Capelle moest zaterdag zonder de vertrokken trainer Mari de Laat
aantreden tegen GJS uit Gorinchem. In de openingsfase enkele
mogelijkheden voor GJS, waarbij de bal vanuit een corner net naast het
Capelle doel ging. S.V. Capelle had pech toen een inzet van Onno
Damen net over het doel van GJS ging en was hierna nog gevaarlijk met
vrije trappen van Stefan Zopfi en Ate Zijlmans. In de 36e minuut nog een
grote kans voor GJS: de kopbal ging rechts naast het Capelle doel.
Meteen na rust een grote kans voor S.V. Capelle: een voorzet van
Marnik van Mosselveld belandde bij Jurgen van Selst, die net naast
kopte. Enkele minuten later een actie van Onno Damen over rechts, die
hierna aflegde op Van Selst, die de bal net miste. Ook een aanval, die
even later werd opgezet door Jory Broeders, kon net niet afgemaakt
worden. In de 75e minuut een vrije trap van GJS op de 16 meter. Deze
werd ingeschoten door Louis Damen en dus 0-1. In dezelfde minuut had
S.V. Capelle al weer gelijk kunnen komen, maar helaas voor Capelle
ging het schot van Ate Zijlmans net voorlangs. In de 80e minuut een
aanval van GJS, die in eerste instantie afgeslagen werd. Hierna viel de
bal gelukkig voor de voeten van Kevin Gruiters, die deze buitenkans met
een lobje bekwaam afrondde: 0-2. In de slotfase werd het via Louis
Damen 0-3. Gezien het spelbeeld een geflatteerde nederlaag voor S.V.
Capelle. Komende zaterdag is S.V. Capelle vrij en hierna mag het op
bezoek bij koploper Geinoord.
Zaterdag werd bekendgemaakt dat Ad van Dongen uit Oud-Heusden de
rest van het seizoen hoofdtrainer is van S.V. Capelle. Het betreft een
tijdelijke invulling: na dit seizoen zal Ad van Dongen weer stoppen als
trainer. S.V. Capelle hoopt binnen afzienbare tijd een hoofdtrainer aan te
stellen voor het seizoen 2015-2016. Ad van Dongen was het in verleden
5 jaar succesvol hoofdtrainer van S.V. Capelle. Hij trainde in zijn lange
carrière o.a. ook LRC Leerdam, Wilhelmina’26, NOAD’32, Achilles Veen,
Rijswijkse Boys, Good Luck en als laatste bij Sparta’30.
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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 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

