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S.V. Capelle moest zaterdag naar Gorinchem voor de uitwedstrijd tegen
SVW. Na circa 10 minuten al een voorsprong voor de gastheren. Van Es
brak door en legde de bal af op Shala, die via een lob de 1-0 binnen
werkte. Hierna waren de beste kansen ook voor de thuisploeg, maar
gelukkig voor Capelle zonder resultaat. S.V. Capelle had mogelijkheden
via Jurgen van Selst en Sijmen Branderhorst, maar dit leidde niet tot een
treffer. Het was een matige 1e helft van S.V. Capelle.
In de 2e helft een iets beter S.V. Capelle dat op zoek ging naar de
gelijkmaker. Jurgen van Selst kreeg na circa 20 minuten een goede
kans, maar de defensie van SVW wist een doelpunt te voorkomen. SVW
kreeg nog een goede mogelijkheid via Wijnbelt, maar deze schoot over.
Een kwartier voor tijd was het echter wel raak voor SVW. Na een
handsbal van Capelle binnen de eigen 16 meter volgde een strafschop,
die benut werd door SVW-er Damen: 2-0. De wedstrijd leek beslist, maar
kort hierna werd het echter al weer 2-1. Een overtreding van SVW werd
bestraft met een penalty, die benut werd door Jurgen van Selst. In de
slotfase nog een afstandsschot van Johan Rosenbrand, maar dit ging
naast. S.V. Capelle kwam niet meer tot de gelijkmaker en dus een 2-1
nederlaag. Komende zaterdag is S.V. Capelle vrij en de zaterdag er op
mag het in Everdingen op bezoek bij SC Everstein.
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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 2013-2014:
Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden (2x)
Maton Groep
Spuijbroek Transport Waspik
Total Sports
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
Zwart Transport

