zaterdag 04 mei 2013: The Gunners – S.V. Capelle

3-1 (1-0)

Vandaag stond er de belangrijke uitwedstrijd tegen de The Gunners
gepland. Een periode titel was bereikbaar voor de nummer 3 in de totaal
standenlijst de S.V. Capelle, voor The Gunners welke vorige week
officieel waren gedegradeerd waren er geen belangen meer. Toch kan
het soms anders lopen dan verwacht. The Gunners vocht voor elke
meter en de leiding vanuit de dug-out was zeer fanatiek als of het een
kampioenswedstrijd was. Verder was het veld zeer slecht en was goed
en snel voetbal onmogelijk. Dus moest het knok-voetbal worden. The
Gunners ging sterk van start en in de eerste minuut was er al een zeer
goed afstandschot welke net naast het doel ging. Toch was het S.V.
Capelle wat de betere kansen kreeg. Vrije kopkans Arnold van Pelt, vrije
kopkans van Tjeerd Verhoeven welke door de keeper goed werd gered.
Tom Janssen kopte over en Onno Damen ging op de keeper af en wilde
de bal afleggen op Davey van Balkom maar dat mislukte. Ook The
Gunners kwam er enkele keren gevaarlijk uit dus het was oppassen voor
de SV Capelle verdediging. Maar het zat ons zeker niet mee, als wij in
die fase 0-1 hadden gemaakt had het allemaal eenvoudiger geweest,
want dan was het The Gunners welke de wedstrijd had moeten maken.
Maar het liep allemaal anders, rond de 45e minuut een vrije trap van The
Gunners en de vrijstaande Mark Lens kopte zeer goed in.
Ruststand 1-0 en dat had vriend nog vijand verwacht.
Na de rust een aanval over rechts en de bal kwam via via bij Martijn van
Gastel en deze schot de bal rond de 49e minuut in het S.V. Capelle doel.
Dus nu stond er 2-0 op het score bord. Voor The Gunners werd het
eenvoudiger en voor de S.V. Capelle welke de wedstrijd moest maken
werd het steeds moeilijker. Toch kwam S.V. Capelle diverse keren
gevaarlijk voor het doel. Een bal van Tjeerd Verhoeven wordt van de lijn
gehaald.
Het is de 66e minuut als een SV Capelle aanvaller wordt vastgehouden
en dat was voor Herman Stuiver de 2e gele kaart en dus rood.
S.V. Capelle had dus nu een man meer situatie alleen kon hier niet
voldoende van profiteren. Tot in de 80e minuut Jurgen van Selst de bal
gedeeltelijk met de hand in het doel werkte. Alleen de scheidsrechter
keurde deze bal terecht af. In de 85e minuut wordt Jurgen van Selst
onder uitgehaald en deze zelfde Jurgen schoot de 2-1 binnen. Er was
weer hoop alleen de tijd was zeer kort. Dus het moe gestreden S.V.

Capelle zette alles op alles, maar dat betekende ook kansen voor de The
Gunners en dus in de 93e minuut was het raak. Patrick van der Pluym
kon vrijdoorlopen en maakte 3-1. Een moe gestreden en teleurgestelde
S.V. Capelle stapte van het veld. Er alles aan gedaan, alleen ze hadden
vandaag niet de vorm welke nodig was om met de 3 punten naar huis te
gaan. De wedstrijd stond onder voortreffelijke leiding van de heer J.
Klerx uit Waalwijk. De S.V. Capelle bleef gelukkig zonder gele kaarten
(dus geen gevolge voor de komende wedstrijd) en The Gunners kreeg er
maar liefst 7 stuks, alleen de punten bleven bij The Gunners.
Komende zaterdag 11 mei staat op het eigen Mandemakers Sportpark
om 14.30 uur de wedstrijd tegen Wieldrecht op het programma een
overwinning is voldoende om de nacompetitie te halen. Daarom de vraag
aan alle supporters kom zaterdag onze spelers aanmoedigen. Want ze
zullen de 12e man zeker kunnen gebruiken. Zeker nu Wieldrecht in de
periode een punt boven de S.V. Capelle staat. De uitwedstrijd bij
Wieldrecht eindigde in 2-2.
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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 2012-2013:
Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Maton Groep
Sportshop Ed van den Hout
Spuijbroek Transport Waspik
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
Zwart Transport

