zaterdag 6 december 2014: GDC - S.V. Capelle 3-1 (0-0)
S.V. Capelle moest zaterdag naar Eethen voor de wedstrijd tegen het
hoog geklasseerde GDC. In de eerste helft de betere kansen voor GDC.
Capelle doelman Erik Kuijsten moest enkele malen in actie komen en
ook Joy de Lang haalde een bal van de lijn. S.V. Capelle kreeg een
aantal schietkansen via Joy de Lang en Rik Leijtens, maar deze
resulteerden niet in een doelpunt. Ook GDC wist het net niet te vinden,
zodat de stand 0-0 bleef tot de rust

Na de rust een goede start van S.V. Capelle, waarbij de GDC defensie
onder druk werd gezet. Dit leidde in de 50e minuut tot de 0-1. Ate
Zijlmans gaf vanaf links een goede voorzet op Davey van Balkom, die
deze fraai achter GDC doelman Wesley van der Wardt kopte. Lang kon
S.V. Capelle niet van deze voorsprong genieten, want kort hierna werd
het al weer 1-1. Een vrije trap van GDC-er Jamie Youell werd ingekopt
door Benjamin Vos. Dit was mede mogelijk doordat Capelle matig
verdedigde. In de 55e minuut werd het zelfs 2-1. S.V. Capelle gaf weer te
veel ruimte weg en via een voorzet kon Lourens Fieten eenvoudig
binnen schieten. S.V. Capelle probeerde hierna de gelijkmaker te
forceren en had pech met een schot van Onno Damen dat net naast
ging. GDC kreeg diverse kansen om de wedstrijd definitief te beslissen,
maar speelde deze niet goed uit. Ook werd een doelpunt afgekeurd
vanwege buitenspel en had het pech met een bal op de paal. Hierdoor
bleef het tot de slotfase spannend. S.V. Capelle had kort voor tijd via een
scrimmage nog gelijk kunnen komen, maar het schot van Rik Leijtens
werd gepakt door de GDC doelman. In de blessuretijd werd het
uiteindelijk 3-1 voor GDC via een mooi schot van Stefan Storchart.
Gezien het wedstrijdbeeld een terechte overwinning voor GDC, waarbij
Capelle het zichzelf kon aanrekenen dat het na de 0-1 zo snel deze
voorsprong weer weg gaf. Komende zaterdag speelt S.V. Capelle de
laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Nivo Sparta uit Zaltbommel.

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 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

