zaterdag 5 november 2011: S.V. Capelle - DFC 2-0 (1-0)

S.V. Capelle speelde deze zaterdag thuis tegen middenmoter DFC uit
Dordrecht. Capelle begon goed aan de wedstrijd en kreeg mogelijkheden
via Tjeerd Verhoeven en Jurgen van Selst, maar deze werden niet
verzilverd. In de 18e minuut gaf Jurgen van Selst een pass op Tjeerd
Verhoeven. Ate Zijlmans kreeg hieruit een vrije schietkans. In eerste
instantie wist DFC keeper Bekkers het schot nog te keren, maar in de
rebound schoot Zijlmans Capelle naar de terechte 1-0 voorsprong. Na
ruim 20 minuten schoot Johan Rosenbrand voor Capelle net naast en
even later kreeg hij een kopkans, die tegen een DFC verdediger
belandde. Pas na ruim een half uur werd DFC voor het eerst gevaarlijk,
waarbij het schot van de Dordtenaren naast het Capelle doel ging. Kort
hierna een redding van Capelle keeper Kuijsten op een afstandschot van
DFC. De ruststand bleef echter 1-0. Meteen na rust zette DFC wederom
aan, maar Kuijsten wist nogmaals een tegentreffer te voorkomen. Hierna
kreeg Capelle twee goede mogelijkheden via Tjeerd Verhoeven en
Davey van Balkom. Helaas voor Capelle zonder succes, zodat de
wedstrijd spannend bleeft. Pas na circa 60 minuten wist Capelle de
voorsprong te verruimen. Ate Zijlmans veroverde de bal op de eigen helft
en zette een rush in, welke gevolgd werd door een goede voorzet. Deze
wist Jurgen van Selst keurig binnen te koppen en dit betekende een 2-0
voorsprong voor Capelle. Hierna kregen Rik Leijtens en Jurgen van Selst
nog kansen om de voorsprong uit te breiden, maar de stand bleef 2-0. In
de 70e minuut kreeg DFC nog een goede kans: een DFC speler ging
alleen op het Capelle doel af, maar Capelle keeper Kuijsten redde
bekwaam. Capelle kwam hierna niet meer in de problemen en behaalde
een verdiende 2-0 overwinning. Hierdoor blijft Capelle meedoen in de
strijd om de bovenste plaatsen. A.s. zaterdag speelt Capelle de
uitwedstrijd tegen nummer acht Hardinxveld.
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