zaterdag 21 maart 2015: S.V. Capelle – GVV’63 3-0 (2-0)

S.V. Capelle speelde zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark
tegen GVV’63 uit Gameren. Deze degradatiewedstrijd stond onder
leiding van scheidsrechter De Loos. De openingsfase was duidelijk voor
Capelle. Na 6 minuten volgde al de voorsprong: Davey van Balkom werd
diep gestuurd, omspeelde de GVV doelman en schoot de 1-0 op het
scorebord. Even later zag Tjeerd Verhoeven zijn schot geblokt worden.
In de 13e minuut een aanval van Capelle via Jurgen van Selst. Deze
legde af op Davey van Balkom, die van dichtbij de 2-0 kon aantekenen.
Kort hierna werd de wedstrijd gestaakt i.v.m. een opmerking naar de
scheidsrechter vanuit de GVV’63 dugout: de betreffende persoon kreeg
rood en even later kon de wedstrijd hervat worden. S.V. Capelle speelde
na de hervatting slordiger. GVV’63 kreeg 2 goede kansen en raakte
hierbij een keer de paal. Richting het einde van de 1e helft nam Capelle
weer het initiatief over en kreeg het kansen via Jurgen van Selst en
Tjeerd Verhoeven, maar deze wisten het doel niet te vinden.

Na de rust werd het al snel 3-0: een voorzet van Stefan Zopfi werd op
fraaie wijze ingekopt door Christian van Hilst. S.V. Capelle kreeg nog
kansen om de voorsprong te vergroten, maar was slordig in de
afwerking. De 3-0 bleef staan tot het einde en dus kon Capelle 3
belangrijke punten bijschrijven in de strijd tegen degradatie. Komende
zaterdag mag S.V. Capelle op bezoek bij de nummer 5 van 2F GJS.
Capelle heeft de 3 punten dan weer hard nodig, maar dit zal gezien de
goede vorm van GJS niet eenvoudig zijn: de laatste 3 wedstrijden wisten
de Gorkummers te winnen.

Foto’s: Jan Sprangers

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 2014-2015:
Joh. Vos Capelle B.V.
Zwart Transport
Ad Groenenberg
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Kapsalon “Your Style”
Wijnand Timmermans Sportmassage
Maton Groep
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Spuijbroek Transport Waspik
Autobedrijf Van de Werken
INTERSPORT Waalwijk
Bakkerij Verschuren

