zaterdag 1 december 2012: S.V. Capelle – The Gunners 2-0 (0-0)
S.V. Capelle ontving zaterdag op een ijskoud Mandemakers Sportpark
The Gunners uit Breda. Gezien de stand konden beide ploegen een
overwinning goed gebruiken. S.V. Capelle begon goed aan de wedstrijd
en kreeg de betere kansen. Kort na aanvang een diepe bal van doelman
Erik Kuijsten op Jurgen van Selst, die breed legde op Davey van
Balkom. Zijn schot werd echter gered door de Bredase doelman Richie
Bank. Na circa 6 minuten kwam Jurgen van Selst via de kluts alleen voor
het doel van The Gunners, maar wederom voorkwam Bank een
doelpunt. Even later een voorzet van Tjeerd Verhoeven, die Jurgen van
Selst over het doel van The Gunners kopte. Ook Arnold van Pelt kreeg
hierna nog een kopkans namens Capelle. The Gunners eerste grote
mogelijkheid kwam na circa 35 minuten: Bert Rijken moest redding
brengen op een inzet van Tom Kopmels. Kort voor rust kreeg Jurgen van
Selst nog een kopkans, maar de inzet ging over. Net voor het rustsignaal
kwamen The Gunners met 10 man te staan nadat Bas Broeders zijn 2e
gele kaart kreeg.
Meteen na de rust een corner voor S.V. Capelle via Ate Zijlmans, die
doorgekopt werd door Arnold van Pelt en hierna belandde bij Tom
Janssen. Zijn inzet werd echter gepakt door doelman Bank. In de 60e
minuut was het wel raak voor Capelle uit een corner van Ate Zijlmans.
Deze werd nu ingekopt door Davey van Balkom en derhalve 1-0 voor
S.V. Capelle. Tom Janssen schoot even later namens S.V. Capelle net
naast de paal. In de 70e minuut beging The Gunners speler Herman
Stuiver binnen de 16 meter een overtreding en dit betekende zijn tweede
gele kaart en een penalty voor S.V. Capelle. S.V. Capelle profiteerde
hiervan echter niet: de penalty van Jurgen van Selst werd gepakt door
de goed keepende Richie Bank. De wedstrijd bleeft dus onnodig
spannend, maar gelukkig voor Capelle was The Gunners door de
numerieke minderheid niet in staat het de Capelle verdediging moeilijk te
maken. Hierna kansen voor Capelle via Tom Janssen en Stefan Zopfi,
maar uiteindelijk werd de wedstrijd pas in de 89e minuut definitief beslist.
Een verre uitgooi van Erik Kuijsten belandde bij Rik Leijtens en zijn
voorzet werd door wederom Davey van Balkom ingekopt, welke de 2-0
eindstand betekende. Door deze overwinning klom S.V. Capelle op naar
de 6e plaats, waarbij wel aangetekend moet worden dat de ploegen in 2F
zeer dicht op elkaar staan. Komende zaterdag speelt S.V. Capelle in
Dordrecht de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Wieldrecht.
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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

