zaterdag 7 december 2013: GVV’63 - S.V. Capelle 1-2 (1-2)
S.V. Capelle moest zaterdag in Gameren tegen GVV’63 proberen om na
een mindere periode weer eens 3 punten te pakken. Na circa 3 minuten
een grote kans voor GVV’63, maar gelukkig voor Capelle wist GVV-er
Hazewinkel vrij voor het doel niet te scoren. Hierna twee kansen voor
Capelle, die voorbereid werden door Onno Damen. Zowel Sijmen
Branderhorst als Tom Janssen wisten echter niet het doel te vinden. In
de 10e minuut leek Capelle wel te scoren, maar een inzet van Onno
Damen werd van de lijn gehaald. Enkele minuten later was het wel raak
voor Capelle: via een mooi afstandsschot van Jimmy Moonen werd het
0-1. Lang kon Capelle niet van deze voorsprong genieten, want in de 25e
minuut werd het al weer 1-1. Een overtreding binnen de 16 meter van
Capelle werd bestraft met een strafschop, die benut werd door GVV-er
Hazewinkel. Even later had GVV’63 pech toen het bij een counter de
paal raakte. Mogelijkheden voor Capelle waren er nog via Onno Damen
en Jimmy Moonen, maar beide keren stond de GVV doelman in de weg.
De ruststand leek 1-1 te worden, maar Capellenaar Onno Damen dacht
hier anders over: een mooie actie binnen de 16 meter rondde hij op slag
van rust af met een doelpunt en dus 1-2 voor S.V. Capelle.
Na de rust gebeurde er lange tijd van beide kanten niets
noemenswaardigs. In de 66e minuut een mooie Capelle aanval, maar die
werd met een overtreding op Jimmy Moonen tot stilstand gebracht. De
vrije trap leverde voor Capelle niets op. Hierna nog een schotkans voor
Arnold van Pelt, maar zijn inzet ging naast. GVV’63 kreeg even later ook
een kans, maar de inzet ging over. Tien minuten voor tijd kwam GVV’63
na een zware overtreding met 10 man te staan: GVV-er Pascal Rijkers
mocht het veld verlaten. Toch was GVV’63 even later nog dicht bij de
gelijkmaker toen een vrije trap op de lat van het Capelle doel terecht
kwam. In de slotfase kwam GVV’63 zelfs met 9 man te staan toen
Kreling na een overtreding met rood van het veld moest. De stand bleef
1-2 en dus 3 punten belangrijke punten voor S.V. Capelle. Komende
zaterdag ontvangt S.V. Capelle nummer 13 Hardinxveld. Indien dan
weer een overwinning behaald wordt, kan S.V. Capelle met een goed
gevoel de winterstop in.
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