zaterdag 22 september 2012: S.V. Capelle - DFC 6-0 (3-0)
S.V. Capelle speelde zaterdag thuis tegen het nog puntloze DFC uit
Dordrecht. De verlate toeschouwers misten gelijk 3 doelpunten, want
binnen 10 minuten kwam S.V. Capelle op een 3-0 voorsprong. In de 5e
minuut een pass van Rik Leijtens op Davey van Balkom, die Jurgen van
Selst in stelling bracht voor de 1-0. In de 9e minuut legde Davey van
Balkom af op Tjeerd Verhoeven, die met een hard schot de Dordtse
keeper Tokul kansloos liet: 2-0. Vrijwel meteen hierna een lange trap van
Capelle keeper Kuijsten op Jurgen van Selst, die op het DFC doel af kon
en de 3-0 binnen werkte. Pas na een kwartier deed DFC wat terug via
een actie over rechts, maar Arnold van Pelt en Tjeerd Verhoeven wisten
het Capelle doel schoon te houden. Hierna in de 22e minuut een schot
van Davey van Balkom, maar dit werd gepakt door doelman Tokul.
Capelle keeper Kuijsten moest in de 34e minuut ook in actie komen en
wist een schot van de DFC spits onschadelijk te maken.
Na de rust liep S.V. Capelle geleidelijk uit naar een ruime overwining.
Een mooie trap van doelman Kuijsten belandde bij Jurgen van Selst, die
alleen op de keeper af kon en de 4-0 was een feit. DFC deed hierna nog
wat terug via twee schoten, maar zonder succes voor de Dordtenaren. In
de 75e minuut een pass van Davey van Balkom op Jurgen van Selst. Het
schot van de laatste raakte de paal. Even later een combinatie tussen
Johan Rosenbrand en Jurgen van Selst, die belandde bij Davey van
Balkom en deze schoot de 5-0 binnen. In de slotfase zette Alfi Damen
Jurgen van Selst alleen voor de keeper en deze bepaalde de eindstand
op 6-0. Door deze overwinning blijft S.V. Capelle in de brede
middenmoot van de 2e klasse F. Komende zaterdag staat de uitwedstrijd
tegen WNC uit Waardenburg op het programma. Deze ploeg liep vorig
seizoen net promotie mis naar de 1e klasse, maar zijn de competitie dit
jaar tegenvallend begonnen met 4 gelijke spelen. De Waardenburgers
zullen dus normaliter zeer gemotiveerd zijn om nu wel de 3 punten
binnen te halen.

Foto's: Jan Sprangers

Stersponsoren A-selectie S.V. Capelle:
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Stam Transport
S.V. Capelle 1
Van Ierland Assurantiën
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