
Achterhoede van SVS heeft handen vol aan Stef Kuijer
 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

BEN MOERKERKEN

SVS heeft zich in een zeer
aantrekkelijk en doelpuntrijk duel
naar een punt geknokt tegen
subtopper Siveo '60. Invaller Peter
van Assendelft leek zichzelf een
kwartier voor tijd tot gouden wissel
te bekronen, maar met zijn derde
doelpunt van de middag zorgde
Siveo '60-spits Stef Kuijer voor de
terechte puntendeling: 3-3.

Het treffen tussen de Capellenaren
en Siveo '60 was eergisteren vooral
de neutrale toeschouwer meer dan
een leuk duel. De bezoekers uit
Zegveld domineerden in de eerste
twintig minuten en mocht SVS blij
zijn dat het slechts tegen een 0-1
achterstand aankeek. Kuijer was
een ware plaag voor de Capelse
defensie en mikte kort na zijn
doelpunt op de paal. SVS, dat
speelde zonder de geblesseerde
aanvaller Nnamdi Chieme, kwam
daarna beter in de wedstrijd en
pakte zelfs nog voor rust de
voorsprong.

Eerst schoot verdediger Wishnu
Badal uit een strafschop raak (1-1),
waarna kort daarop aanvaller Bas
van Leeuwen een uitstekende pass
van Xander Kerasavopoulos met
een subtiel stiftje verwerkte tot
doelpunt (2-1). Het was vooral het
karakter dat zijn jonge ploeg
toonde, wat SVS-trainer John Dos
Santos zichtbaar goed deed. ,,Ik
heb de veerkracht gezien die vorige
week ontbrak,'' doelde de
oefenmeester op het verloren duel
vorige week bij Bergambacht (5-1).

Dos Santos erkent dat de jonge
leeftijd van zijn elftal nogal eens de
oorzaak kan zijn van grote
wisselvalligheid. ,,We moeten leren
om niet bij de eerste tegenslag ons
hoofd te laten zakken. We zullen
vaker teleurstellingen te verwerken
krijgen en dan moeten we dezelfde
weerstand tonen als tegen Siveo.''

Nadat Kuijer uit een strafschop de
ploegen weer in evenwicht had

gebracht (2-2) leek Peter van
Assendelft de held van SVS te
worden. De invaller was een minuut
na zijn invalbeurt al trefzeker (3-2),
maar met zijn derde goal bracht
Kuijer het nog ongeslagen Siveo
'60 wederom langszij (3-3). Hoewel
hij op meer had gehoopt, was Dos
Santos 'uitermate' tevreden met het
resultaat. ,,Vooral gezien vorige
week,'' bekende de oefenmeester,
die gokt op een plek in het
linkerrijtje. ,,Wij hebben een
kwalitatief goede ploeg en een
brede selectie. Vooral dat laatste
kan ons aan het eind voordeel
opleveren, aangezien iedereen van
elkaar kan winnen.''

Bijzonderheden:Arbiter Post gaf
gele kaarten aan Erik Fokkelman
(SVS) en Erik Verlaan (Siveo '60).

SVS:Feenstra; Van Deventer,
Schreij, Badal, Kerasavopoulos;
Smulders (55. Nooitrust), Van
Sloten, Sijp, Van Leeuwen (61.
Rijsdijk), De Lely, Fokkelman (73.
Van Assendelft).

Siveo '60: Streng; Erik Verlaan (46.
De Boggende), De Jong, Beukers,
Brak; Van der Vaart (64. Blonk),
Voorend, Van Amerongen; Martijn
Verlaan, Kuijer, Van Moorselaar.
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