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-
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Capelle

4-0

(2-0)

In een ijskoud Dordrecht speelde S.V. Capelle zaterdag de
competitiewedstrijd in 2F tegen DFC. De openingsfase was voor S.V.
Capelle, waarbij Jurgen van Selst meteen in de 2e minuut een goede
mogelijkheid kreeg: deze omspeelde de DFC doelman, maar zijn inzet
werd van de lijn gehaald. Hierna nog schoten van Onno Damen en Rik
Leijtens, maar zonder succes voor Capelle. Hierna nam DFC
gaandeweg meer initiatief. In de 30e minuut wist Capelle doelman
Kuijsten nog een schot van de Dordtenaren te keren, maar even later
was het wel raak voor DFC: een DFC corner belandde via een
Capellenaar in het eigen doel in dit betekende de 1-0. Vrijwel meteen
hierna een aanval over links van DFC, waarbij Nick Stam DFC op 2-0
bracht. In de 42e minuut nog een goede kans voor DFC, maar het schot
ging naast. Aan de andere kant ging een schot van Onno Damen net
naast het DFC doel. Op slag van rust nog een mogelijkheid voor DFC,
maar gelukkig voor Capelle bleef de schade beperkt tot een 2-0
achterstand.
Na de rust waren de betere kansen in eerste instantie voor DFC. In de
55e minuut een mogelijkheid voor Capelle. Tjeerd Verhoeven legde voor
op Tom Janssen, maar zijn inzet raakte de lat. Kort hierna breidde DFC
de voorsprong verder uit: Marvin Hooplot omspeelde Capelle doelman
Kuijsten en zorgde voor de 3-0. Hierna kreeg Capelle nog twee
mogelijkheden via Jurgen van Selst, maar zonder succes. In de 88e
minuut een counter van DFC en Bart Vosselman zorgde hierbij voor de
4-0. In de slotfase waren er nog enkele kansen voor Capelle om de
nederlaag te verkleinen, maar de stand bleef 4-0. S.V. Capelle blijft
ondanks de nederlaag nog steeds op de 4e plaats staan in de tweede
klasse F en ontvangt komende zaterdag 2 maart de nummer 3 WNC uit
Waardenburg.
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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 2012-2013:
Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Maton Groep
Sportshop Ed van den Hout
Spuijbroek Transport Waspik
Van Caem Transporten
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
Zwart Transport

