zaterdag 7 september 2013: GJS – S.V. Capelle 0-3 (0-2)
S.V. Capelle begon de competitie in 2F zaterdag in Gorinchem tegen
GJS. In de openingsfase weinig grote mogelijkheden. GJS speler
Gruiters had een schot op doel, maar dit werd vrij eenvoudig gepakt door
Capelle doelman Erik Kuijsten. Na circa 30 minuten een aanval van S.V.
Capelle, waarbij Cory Ndongala de keeper omspeelde en de bal hierna
afspeelde op Jurgen van Selst, die de 0-1 leek binnen te tikken. Dit
doelpunt werd echter afgekeurd door scheidsrechter Roeland vanwege
buitenspel. Hierna nog een schot van GJS, maar dit ging over. In de 42e
minuut een counter van S.V. Capelle via Onno Damen, maar zijn inzet
ging voorlangs. Vrijwel meteen hierna nog een grote kans voor S.V.
Capelle. Jurgen van Selst onderschepte een te korte terugspeelbal en
ging langs de Gorkumse doelman Perini, die een overtreding nodig had
om een doelpunt te voorkomen. Van Selst schoot de penalty zelf binnen
en dus 0-1. Op slag van rust werd het nog mooier voor S.V. Capelle toen
Onno Damen de bal veroverde en de bal in de verre hoek van het GJS
doel schoot: 0-2.
Na de rust drong GJS meer aan en kreeg het enkele kansen, waarbij
Capelle doelman Kuijsten in actie moest komen. Ook S.V. Capelle kreeg
mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Zo schoot Jurgen van Selst
in de 55e minuut net naast het GJS doel. In de 78e minuut nog een
voorzet van de ingevallen Davey van Balkom op Jurgen van Selst, maar
deze inzet ging naast. Vijf minuten voor tijd een lange trap van Kuijsten,
die Tjeerd Verhoeven verlengde op Davey van Balkom. Deze zorgde op
fraaie wijze voor de 0-3 door de bal ineens achter de kansloze GJS
doelman Perini te schieten. Derhalve een mooie 0-3 overwinning van
S.V. Capelle. Komende zaterdag ontvangt S.V. Capelle op het eigen
Mandemakers Sportpark het uit de 1e klasse gedegradeerde Roda Boys
uit Aalst. Deze titelfavoriet begon de competitie tegenvallend met een
gelijkspel tegen SVW en zullen dan ook op revanche uit zijn.

Foto’s: Jan Sprangers
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S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door:
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