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S.V. Capelle speelde zaterdag de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen
tegen GDC uit Eethen. Capelle had nog een kleine kans om
rechtstreekse degradatie te ontlopen, maar moest dan wel winnen van
GDC. In de openingsfase twee goede kansen voor GDC, maar Capelle
hield het doel schoon. Hierna 2 mogelijkheden voor S.V. Capelle: een
kopbal van Jurgen van Selst ging naast en een mooie actie van Corry
Ndongala werd gestopt met een overtreding, waarbij de vrije trap op het
randje van de 16 meter niets opleverde. Enkele minuten voor rust een
verre uittrap van GDC doelman Van der Wardt, die leidde tot een
voorzet. Deze werd ingekopt door Lourens Fieten: 0-1.

Meteen na de rust een aanval van Capelle, waarbij Corry Ndongala
binnen de 16 meter werd neergehaald. De penalty van Jurgen van Selst
werd helaas voor Capelle gepakt door de GDC doelman. Tien minuten
later een penalty aan de andere kant van het veld, maar ook deze werd
niet benut: Capelle keeper Kuijsten voorkwam de 0-2. Toch was het
enkele minuten later wel raak voor GDC: via Stefan Storchart kwam
GDC op 0-2. S.V. Capelle kreeg hierna nog kansen via Onno Damen en
Stefan Zopfi, maar wist de aansluitingstreffer niet te maken. In de
slotfase kwam GDC nog op 0-3 via Maarten van Wijlen. S.V. Capelle kon
dit seizoen niet mee in 2F en degradeert na 4 seizoenen tweede klasse
naar de derde klasse. Komende zaterdag staat de laatste wedstrijd op
het programma uit bij Tricht, waarbij er voor beide teams geen belangen
meer op het spel staan.
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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

