zaterdag 8 maart 2014: FC Lienden - S.V. Capelle 5-2 (3-0)
S.V. Capelle moest zaterdag naar de koploper van 2F Lienden. Al na 2
minuten kwamen de gastheren op voorsprong: een verdedigingsfout
werd afgestraft door Echahbouni, die eenvoudig de 1-0 binnentikte. S.V.
Capelle had veel moeite met de snelle Lienden aanvallers. Via 2 maal
Bouraarassi stond het zelfs na een kwartier al 3-0. Doelman Erik Kuijsten
voorkwam een grotere achterstand. Halverwege de eerste helft herpakte
Capelle zich enigszins en kreeg het kansen via schoten van Tjeerd
Verhoeven en Sijmen Branderhorst. De stand bleef echter 3-0.

Na de rust kwam S.V. Capelle beter uit de kleedkamer. In eerste
instantie was Lienden nog gevaarlijk met een schot op de paal. In de 54e
minuut een overtreding binnen de 16 meter van Lienden en dus een
strafschop voor S.V. Capelle. Deze werd echter door Tjeerd Verhoeven
matig ingeschoten, waardoor Lienden doelman Van Binsbergen deze
kon pakken. Enkele minuten later was het echter wel raak voor Capelle:
een vrije trap werd door Stefan Zopfi snoeihard binnen geschoten en dus
3-1. In de 65e minuut volgde zelfs de aansluitingstreffer: uit een corner
kopte Johan Rosenbrand de 3-2 binnen. S.V. Capelle leek voor de
gelijkmaker te gaan, maar Lienden vergrootte kort hierna weer de
voorsprong: van dichtbij kon Echahbouni de 4-2 binnen koppen. In de
71e minuut had Capelle pech toen een goed schot van Tjeerd Verhoeven
door de Lienden doelman gepakt werd. Ook de rebound van Johan
Rosenbrand werd van de lijn gehaald. In de slotfase werd de wedstrijd
definitief beslist toen vanuit een buitenspel situatie Lienden de 5-2 kon
maken via wederom Echahbouni. Komende zaterdag ontvangt S.V.
Capelle op het eigen Mandemakers Sportpark S.V. Meerkerk en is het
voor S.V. Capelle gezien de stand belangrijk om de 3 punten in Capelle
te houden.
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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

