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S.V. Capelle speelde zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark de
6 punten wedstrijd tegen GDC uit Eethen. Voorafgaand aan de wedstrijd
zorgde de F-jeugd van S.V. Capelle voor een leuke sfeeractie. S.V.
Capelle begon goed aan de wedstrijd. In de 6e minuut een corner voor
Capelle, die genomen werd door Rik Leijtens. Jurgen van Selst kopte
tegen de binnenkant van de paal van het GDC doel. Hierna een rebound
van Corry Ndongala, maar GDC doelman Van der Wardt wist zijn doel
schoon te houden. Uit de hierop volgende corner kopte Tom Janssen
over. Enkele minuten later nog een grote kans voor S.V. Capelle. Jimmy
Moonen legde af op Tjeerd Verhoeven en deze schoot op het doel van
de Eethenaren. Dit schot werd echter onschadelijk gemaakt door de
GDC doelman. Hierna kwam een fase, waarin S.V. Capelle weinig
initiatief meer nam. GDC kreeg ook weinig kansen, maar zag wel in de
20e minuut een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel. Kort
voor rust toch nog de voorsprong voor GDC: een kopbal van Laurens
Fieten belandde in de bovenste hoek van het Capelle doel en dus 0-1.
In de 52e minuut een gevaarlijke counter van GDC, maar Corry Ndongala
verdedigde goed en maakte deze aanval onschadelijk. Kort hierna een
kopkans voor Capelle: Jurgen van Selst zag zijn inzet gestopt worden
door GDC doelman Van der Wardt. Hierna een fase, waarin er langere
tijd weinig voor beide doelen gebeurde. Pas in de 77e minuut weer een
gevaarlijk moment voor het GDC doel: zowel Tjeerd Verhoeven als
Jurgen van Selst zagen hun inzet gekeerd worden door de goed
keepende GDC doelman. GDC loerde in de slotfase op de counter. Na
eerst nog via een kopbal de onderkant van het Capelle doel geraakt te
hebben, was het in de 87e minuut wel raak voor de bezoekers: Jelle
Bouman kopte de 0-2 binnen en dus was de wedstrijd beslist. GDC
behaalde 3 belangrijke punten en speelde zich zo goed als veilig. S.V.
Capelle is dit nog niet en zal komende zaterdag moeten proberen de 3
punten mee te nemen uit bij Rijswijk.
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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 2013-2014:
Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden (2x)
Maton Groep
Spuijbroek Transport Waspik
Total Sports
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
Zwart Transport

