zaterdag 7 november 2015: GVV’63 - S.V. Capelle 0-1 (0-0)
S.V. Capelle ging zaterdag in Gameren op bezoek bij GVV’63. Al vroeg
in de wedstrijd een goede kans voor Capelle: een lange bal belandde bij
Jurgen van Selst, die alleen op de GVV doelman af kon, maar deze kans
niet wist te verzilveren. Na 25 minuten nog een grote kans voor Capelle,
waarbij het met 3 tegen 1 op het GVV doel af ging. Dit werd echter matig
uitgespeeld: de inzet van Capelle kon gered worden door de Gamerense
doelman. GVV’63 kreeg na een half uur een goede kans, maar dit schot
ging over het Capelle doel. Hierna nog 2 Capelle kansen voor Davey van
Balkom en Isak Dedic, maar deze resulteerden niet in een doelpunt.

Kort na de rust kon Jurgen van Selst een te korte terugspeelbal van de
GVV’63 defensie onderscheppen, maar hij werd te ver naar buiten
gedreven en zag zijn inzet over gaan. In de 57e minuut een actie van
Onno Damen, die teruglegde op Jurgen van Selst. Deze schoot in,
waarbij zijn inzet met de hand uit het doel werd gehaald. Helaas voor
Capelle leidde dit niet tot een strafschop. Even later zag Jory Broeders
zijn vrije trap net naast gaan. Capelle had geluk toen een inzet van GVVer Henk Damen in de 79e minuut op de paal belandde. Enkele minuten
voor tijd kwam GVV’63 met tien man te staan nadat Richan Kreling na
een overtreding rood kreeg. Capelle probeerde de overwinning nog
binnen te halen en in de 89e minuut leidde dit tot de voorsprong. Via een
mooie actie van Davey van Balkom kwam de bal bij Arnold van Pelt, die
hard binnenschoot en dus 0-1. De voorsprong van Capelle kwam niet
meer in gevaar en dus kon het 3 belangrijke punten bijschrijven.
Komende zaterdag speelt S.V. Capelle op het eigen Mandemakers
Sportpark tegen koploper BLC uit Den Bosch.
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