zaterdag 28 november 2015: NOAD’32 - S.V. Capelle 1-2 (0-2)
S.V. Capelle ging zaterdag in Wijk op bezoek bij de koploper van 3D
NOAD’32. Al in de eerste minuut de voorsprong voor Capelle. Davey van
Balkom gaf diep op Ate Zijlmans, die een actie maakte en hierna
voorzette. Vanaf de 11 meter schoot Van Balkom de 0-1 binnen. Even
later nog een schietkans voor Capelle, maar dit schot werd onschadelijk
gemaakt door de NOAD’32 doelman. Na circa 6 minuten de eerste
NOAD kans, maar dit schot ging over. Hierna een fase met weinig
kansen voor beide partijen. Dit veranderde na een half uur toen een
schot van Ate Zijlmans de lat van de gastheren toucheerde. Kort voor
rust wist Capelle wel het doel te vinden. Een corner van Ate Zijlmans
werd ingekopt door Ralf Knops en dus 0-2. Op slag van rust kreeg
Capelle nog een goede kans, maar de bal ging net voorlangs het
NOAD’32 doel.

Kort na de rust nog twee Capelle kansen voor Jurgen van Selst en Jory
Broeders, maar deze wisten het net niet te vinden. NOAD’32 was
halverwege de 2e helft gevaarlijk via een counter, waarbij het schot naast
ging. Meteen hierna een grote Capelle kans: Ate Zijlmans gaf een goede
voorzet op Jurgen van Selst. De inzet van de laatste werd echter gepakt
door de NOAD doelman. In de 76e minuut maakte NOAD’32 de
aansluitingstreffer: Sven Bleijenberg schoot de 1-2 op het scorebord. In
de slotfase verzuimde Capelle de wedstrijd te beslissen. Capelle keeper
Kuijsten moest aan de andere kant van het veld nog een grote NOAD
kans onschadelijk maken. De stand bleef echter 1-2 en dat was gezien
het wedstrijdbeeld een verdiende overwinning voor S.V. Capelle.
Komende zaterdag speelt S.V. Capelle op het eigen Mandemakers
Sportpark tegen SVW uit Gorinchem.
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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 2014-2015:
Joh. Vos Capelle B.V.
Zwart Transport
Ad Groenenberg
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Kapsalon “Your Style”
Wijnand Timmermans Sportmassage
Maton Groep
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Spuijbroek Transport Waspik
Autobedrijf Van de Werken
INTERSPORT Waalwijk
Bakkerij Verschuren

