zaterdag 18 mei 2013: S.V. Capelle – Bruse Boys 1-1 (0-0)
S.V. Capelle speelde in de eerste nacompetitiewedstrijd voor promotie
naar de 1e klasse thuis tegen Bruse Boys uit Bruinisse. In het begin een
kopkans voor Bruse Boys, maar deze werd gered door Capelle doelman
Van Turnhout. Hierna een fase met de nodige kansen voor S.V. Capelle:
een schot van Tjeerd Verhoeven ging over, hierna een gevaarlijke
kopbal van Jurgen van Selst, die gepakt werd door Bruinisse doelman
Giljam en vrijwel meteen hierna nog een schot van Jurgen van Selst net
naast de verkeerde kant van de paal. Hierna kwam de wedstrijd meer in
evenwicht en had ook Bruse Boys enkele mogelijkheden. Kort voor rust
nog een kans voor Capelle via Tjeerd Verhoeven, maar zijn inzet ging
naast.

Na de hervatting in eerste instantie geen grote kansen voor beide
partijen. In de 57e minuut kreeg S.V. Capelle na een lichte overtreding
binnen de 16 meter een penalty, die goed ingeschoten werd door Jurgen
van Selst en dus de 1-0 voorsprong. Bruse Boys drong hierna meer aan
en in de 71e minuut leidde dit tot een doelpunt: een voorzet werd door
Domenique van den Berge ingekopt en dit betekende de 1-1. In de
slotfase nog twee goede kansen voor S.V. Capelle om alsnog de
overwinning binnen te slepen. Eerst een hard schot van Johan
Rosenbrand, maar dit werd goed gered door de Bruinisse doelman.
Even later een goede vrije trap van Stefan Zopfi, maar ook deze werd
gepakt door keeper Giljam. Het bleef dus 1-1 en dus is bij de tweede
wedstrijd maandag in Bruinisse nog alles mogelijk.
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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 2012-2013:
Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Maton Groep
Sportshop Ed van den Hout
Spuijbroek Transport Waspik
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
Zwart Transport

