zaterdag 30 november 2013: S.V. Capelle – Rijswijkse Boys 2-4 (2-0)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark vv
Rijswijkse Boys. Na circa 4 minuten een gevaarlijk schot van Rijswijkse
Boys spits Uslu, maar Capelle keeper Erik Kuijsten pakte dit schot goed.
Hierna nam S.V. Capelle het initiatief over en was Rijswijkse Boys
gedurende de 1e helft nauwelijks meer gevaarlijk. Eerst ging een schot
van Onno Damen nog over, maar in de 6e minuut volgde een mooie
combinatie tussen Jimmy Moonen en Jurgen van Selst, waarbij de
voorzet van de laatste belandde bij Sijmen Branderhorst, die de 1-0
binnen werkte. Hierna nog kansen voor Capelle via Johan Rosenbrand,
Sijmen Branderhorst en Onno Damen, maar zonder resultaat. In de 36e
minuut wist Capelle wel de voorsprong uit te breiden. Jimmy Moonen
legde met een mooie actie de bal voor op Rik Leijtens, die vanaf de 16
meter de 2-0 binnen schoot. Kort voor rust nog een kans voor Jimmy
Moonen, maar zijn schot ging over. Gezien het spelbeeld een terechte 20 voorsprong voor Capelle.
Na de rust een omzetting bij Rijswijkse Boys, waarbij het vanaf de aftrap
liet zien toch nog voor een goed resultaat te willen gaan. S.V. Capelle
was afwezig en verloor bijna alle duels. Binnen 10 minuten stond de
stand weer gelijk via treffers van Wilco van Oord en Michael van den
Over, waarbij Rijswijkse Boys ook nog een aantal kansen onbenut liet.
Toch brak bij de stand van 2-2 toch nog een fase aan, waarbij S.V.
Capelle weer op voorsprong had kunnen komen. Capelle spits Jurgen
van Selst had echter de pech dat Rijswijkse Boys doelman Mijdam twee
maal een doelpunt wist te voorkomen. De slotfase was echter weer voor
Rijswijkse Boys, waarbij spits Uslu twee maal kon profiteren van matig
verdedigen aan S.V. Capelle zijde en de bezoekers uit Rijswijk op 2-4
bracht. De nederlaag werd nog zuurder voor Capelle toen spits Jurgen
van Selst kort voor het eindsignaal nog een onnodige rode kaart
incasseerde. Volgende week mag S.V. Capelle in Gameren op bezoek
bij GVV’63. Voor S.V. Capelle is het van belang om dan weer eens een
overwinning te pakken, omdat het afgezakt is naar de onderste regionen
van de 2e klasse F.
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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

