zaterdag

25

april

2015:

S.V.

Capelle

–

GRC’14

2-3

(1-0)

S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark de
Giessen Rijswijk Combinatie GRC’14. In de openingsfase enkele kansen
voor beide partijen. S.V. Capelle was gevaarlijk met een schot van
Marnik van Mosselveld dat net naast ging, terwijl bij een aanval van
GRC’14 de bal door Capelle verdediger Stefan Zopfi van de lijn gehaald
moest worden. Na circa een half uur een grote kans voor Capelle: Corry
Ndongala gaf diep op Onno Damen, die alleen voor het GRC’14 doel
kwam. Het schot bleef te lang uit, waardoor GRC’14 de bal nog kon
onderscheppen. Kort hierna een goede mogelijkheid voor GRC’14, maar
Capelle keeper Dennis van Turnhout wist de inzet onschadelijk te
maken. In de 40e minuut een mooie actie van Corry Ndongala, die twee
GRC’14 spelers wist te omspelen en hierna de 1-0 binnen schoot.
Na de hervatting een minder voetballend Capelle. In de 53e minuut een
vrije trap van GRC’14 via Ricky Vroon. Deze werd door Wilco van Oord
binnen gewerkt: 1-1. S.V. Capelle had even later nog een schietkans via
Tjeerd Verhoeven: dit schot ging net naast. Hierna een grote kans voor
GRC’14, maar Capelle doelman Van Turnhout redde goed. In de 71e
minuut volgde wel de voorsprong voor GRC’14: een vrije trap van
Michael van den Oever belandde in het Capelle doel en dus 1-2. Even
later werd het voor Capelle nog zuurder toen de ingevallen Ayhan Uslu
de 1-3 op het scorebord zette. In de 86e minuut kwam de spanning weer
terug in de wedstrijd toen Davey van Balkom de 2-3 binnen werkte. S.V.
Capelle was hierna nog gevaarlijk via een scrimmage, maar de inzet van
Arnold van Pelt ging naast. Capelle verloor met 2-3, waardoor het een
moeilijke opgave zal worden om rechtstreekse degradatie te ontlopen.
Dan zullen de komende twee wedstrijden gewonnen moeten worden en
mag concurrent Unitas geen punten meer halen. Komende zaterdag
speelt S.V. Capelle weer thuis. Deze keer ontvangt het GDC uit Eethen.
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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 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

