zaterdag 9 november 2013: S.V. Capelle – SC Everstein 1-1 (0-1)
S.V. Capelle speelde zaterdag in de tweede klasse F thuis tegen SC
Everstein uit Everdingen. In de 8e minuut een aanval van Capelle,
waarbij de bal via Alfi Damen bij Jurgen van Selst belandde. Deze
schoot de bal op de lat, terwijl de rebound van Tjeerd Verhoeven over
ging. Even later nog een gevaarlijke aanval van Capelle, maar de inzet
van Tjeerd Verhoeven ging nogmaals over, terwijl hij kort hierna net
naast het doel van de Everdingers schoot. De eerste grote kans voor
Everstein kwam in de 26e minuut toen hun spits alleen voor Capelle
doelman Kuijsten verscheen, waarbij de laatste knap een doelpunt wist
te voorkomen. Jurgen van Selst kreeg in de 33e minuut nog een kans,
maar zijn inzet ging over. De ruststand leek 0-0 te worden, maar in de
slotfase wist Everstein toch nog op 0-1 te komen: een van richting
veranderde vrije trap belandde in het Capelle doel en dus een
ongelukkige achterstand voor Capelle.
Na de rust kwam al snel de gelijkmaker voor S.V. Capelle: een voorzet
van Sijmen Branderhorst werd ingekopt door Jurgen van Selst en dus 11. Kort hierna kwam Everstein met 10 man te staan na een overtreding
van Everstein speler Ooft. In de 56e minuut had S.V. Capelle spits Van
Selst pech: via Johan Rosenbrand werd hij in stelling gebracht, maar zijn
inzet raakte de paal. In de slotfase nog kansen voor Capelle via Tjeerd
Verhoeven, maar de stand bleef 1-1. In de 90e minuut had Capelle
wederom niet het geluk aan haar zijde toen een vrije trap van Stefan
Zopfi de paal raakte. Gezien de vele kansen voor Capelle een onnodig
1-1 gelijkspel. Volgende week mag S.V. Capelle in Eethen proberen wel
de 3 punten te behalen tegen GDC.
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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
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Ad Groenenberg
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Joh. Vos Capelle B.V.
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Maton Groep
Spuijbroek Transport Waspik
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Wijnand Timmermans Sportmassage
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