zaterdag

3

mei

2014:

S.V.

Capelle

–

GVV’63

2-1

(0-0)

S.V. Capelle speelde zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark de
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen GVV’63 uit Gameren. In het
eerste kwartier weinig kansen voor beide partijen. Dit veranderde in de
17e minuut: een vrije trap van GVV’63 werd goed ingekopt, maar Capelle
keeper Erik Kuijsten redde uitstekend. Na een half uur een goede
mogelijkheid voor Capelle: via Onno Damen en Rik Leijtens belandde de
bal bij Jimmy Moonen. Zijn inzet werd echter gepakt door de GVV
doelman. Kort voor rust een fase met een aantal goede kansen voor
Capelle. Een schot van Jimmy Moonen ging over, terwijl een kopbal van
Onno Damen door de Gameren doelman gepakt werd. Op slag van rust
een mooie actie van Onno Damen. Deze legde af op Jurgen van Selst,
maar zijn inzet ging naast.
In de 54e minuut kwam S.V. Capelle op voorsprong: Corry Ndongala
veroverde de bal e legde af op Rik Leijtens, waarna de bal via Jimmy
Moonen voor het GVV doel werd gelegd. Onno Damen kon van dichtbij
de 1-0 binnen tikken. Meteen hierna nog een gevaarlijke aanval van
Capelle: Jurgen van Selst kwam alleen voor het doel, maar schoot naast.
In de 67e minuut nog een gevaarlijke aanval van Capelle, maar de inzet
van Corry Ndongala werd gepakt door de GVV doelman. Enkele minuten
later was het wel raak aan de andere kant: S.V. Capelle verdedigde
slordig en GVV-er Karim Kaouass kon hiervan profiteren en werkte de 11 binnen. In de 82e minuut leek het nog mooier te worden voor GVV’63
toen het een penalty kreeg. Gelukkig voor Capelle werd de inzet van
Timon Hazewinkel gepakt door keeper Kuijsten. In de 89e minuut een
grote kans voor Onno Damen, maar helaas werkte de bal niet helemaal
mee, waardoor dit niet de 2-1 betekende. Hierna nog een grote kans
voor Jurgen van Selst, maar dit schot ging naast. Kort hierna was Van
Selst wel succesvol en schoot hij de 2-1 binnen. Dit bleef ook de
eindstand. Een terechte overwinning voor Capelle, maar het maakte het
zichzelf wel onnodig moeilijk door de nodige kansen te missen. S.V.
Capelle is nu definitief veilig en voetbalt volgende week de laatste
wedstrijd in de tweede klasse F uit bij Hardinxveld. Voor beide ploegen
staan er dan geen belangen meer op het spel.
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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

