Maandag 20 mei 2013: Bruse Boys – S.V. Capelle 2-1 (1-0)
Na zaterdag thuis met 1-1 gelijk te hebben gespeeld tegen Bruse Boys
moest S.V. Capelle op 2e pinksterdag in Bruinisse aantreden voor de
return, waarbij sprake was van de nodige regen. S.V. Capelle kende
vanaf de aanvang een veldoverwicht, maar tot grote mogelijkheden
leidde dit in eerste instantie niet. Dit mede door de goede verdediging
van de Zeeuwse tegenstander. Na een kwartier kwam er wel een grote
kans, maar helaas voor Capelle raakte Tjeerd Verhoeven de paal,
waarna de rebound van Tom Janssen in het zijnet belandde. Hierna
gebeurde er lange tijd niets noemenswaardig voor beide doelen. Beide
partijen leken met de 0-0 de rust in te gaan. Kort voor rust werd echter
een schot van Robin Meertens door S.V. Capelle verdediger Christian
van Hilst van richting veranderd, waardoor Capelle doelman Kuijsten
kansloos was en Bruse Boys op 1-0 kwam
Na de rust drong Capelle iets meer aan, terwijl Bruse Boys leunde op
zijn degelijke defensie en zijn kansen afwachtte. Een schot van Alfi
Damen ging in de 59e minuut over en even later nog kansen via Jurgen
van Selst en Stefan Zopfi, maar zonder succes voor Capelle.
Halverwege de 2e helft werd Capellenaar Onno Damen binnen de 16
meter neergehaald en dus een penalty. Jurgen van Selst legde aan voor
de gelijkmaker, maar helaas voor Capelle was dit één van zijn zeldzame
missers. Enkele minuten later kreeg Bruinisse speler Johan
Vroegindeweij zijn 2e gele kaart en dus een numerieke meerderheid voor
S.V. Capelle. S.V. Capelle ging op zoek naar de gelijkmaker, maar het
was Bruse Boys dat profiteerde van de extra ruimte, die hierdoor
ontstond. Eerst ging een kopbal net naast en viel een schot op de lat van
het Capelle doel, maar in de 86e minuut leidde een ongelukkig eigen
doelpunt van Rik Leijtens wel tot de 2-0. De wedstrijd leek gespeeld,
maar een minuut later stond het al weer 2-1 toen Tom Janssen een
voorzet van Onno Damen binnenkopte. In de slotfase drong S.V. Capelle
nog aan, maar ontbrak het aan het nodige geluk en dus een 2-1
nederlaag. Dit was niet in overeenstemming met het wedstrijdbeeld,
maar S.V. Capelle riep de nederlaag vandaag zelf over zich af, terwijl
ook in de eerste wedstrijd er voor S.V. Capelle meer had ingezeten
gezien de kansenverhouding. Door deze resultaten is S.V. Capelle
uitgeschakeld in de nacompetitie en mag Bruse Boys met Zaamslag
strijden om een plaats in de 1e klasse. Ondanks de uitschakeling kan
S.V. Capelle toch terugkijken op een geslaagd seizoen, waarbij m.n. in

de tweede helft van het seizoen goed gevoetbald werd en een mooie 3e
plaats in de 2e klasse F werd behaald. Dit onder leiding van Patrick
Berkelmans, die na 3 succesvolle seizoenen S.V. Capelle verlaat voor
Baardwijk en opgevolgd wordt door Mari de Laat.
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