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In een ijskoud en winderig Gorinchem moest S.V. Capelle zaterdag
aantreden tegen nummer 5 SVW. In de eerste helft had Capelle de wind
mee en wist het hier al snel van te profiteren: Jurgen van Selst schoot de
0-1 binnen. Even later kon Ate Zijlmans alleen op het doel Gorkumse
doel af, maar wist de SVW verdediging redding te brengen. In de 9e
minuut vergrootte S.V. Capelle wel de voorsprong: Ate Zijlmans legde
aan op Onno Damen, die na een mooie actie de 0-2 binnenwerkte. S.V.
Capelle liet hierna het initiatief meer over aan SVW. Eerst raakte SVW
nog het zijnet, maar in de 27e minuut was het wel succesvol toen Dennis
van Munster vanaf circa 16 meter de 1-2 achter Capelle doelman
Kuijsten schoot. Hierna nog een kans voor S.V. Capelle via Ate Zijlmans,
maar zonder succes. Ook de Gorkummers waren nog dichtbij een
doelpunt. Het bleef echter 1-2 tot de rust.
Na de rust verwachtte S.V. Capelle meer onder druk te komen staan
gezien de tegenwind, maar in de praktijk pakte dit anders uit en waren
de betere kansen voor Capelle. In eerste instantie schoot Ate Zijlmans
nog naast het SVW doel, maar in de 63e minuut was het wel raak toen
Onno Damen op snelheid doorbrak en SVW doelman Van der Boor
kansloos liet: 1-3. Even later was SVW nog een keer dichtbij een
doelpunt, maar werd een gevaarlijke voorzet van dichtbij gemist. S.V.
Capelle voetbalde hierna de wedstrijd uit en kreeg nog enkele
mogelijkheden. Davey van Balkom verzilverde er hiervan één en zijn
schot betekende een 1-4 eindstand. S.V. Capelle steeg door deze
overwinning naar de 3e plaats in de 2e klasse F en mag zaterdag in
Ridderkerk op bezoek bij koploper Rijsoord. Dit wordt een lastige
opgave: thuis wist deze ploeg tot op heden alles te winnen.
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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

