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(0-1)

Met de nodige invallers moest S.V. Capelle naar Dordrecht voor de
wedstrijd tegen middenmoter DFC. Al vroeg in de wedstrijd een goede
kans voor DFC aanvaller Wielingen, maar alleen voor het Capelle doel
schoof hij de bal langs. Even later een mogelijkheid voor Capelle, waarbij
de bal via keeper Kuijsten en Ate Zijlmans bij Alfi Damen belandde, maar
zijn schot werd gered door DFC doelman Bekkers. Hiern weer twee DFC
aanvallen, maar zonder succes voor de Dordtenaren. Na circa 10
minuten een kopkans voor Alfi Damen, maar zijn inzet werd gered door
de DFC doelman. Kort hierna een voorzet van Frank van Irsel, waaruit
Johan Rosenbrand op doel schoot. De rebound van Davey van Balkom
belandde in het doel van DFC,
maar deze goal werd afgekeurd vanwege
e
buitenspel. Halverwege de 1 helft was Capelle wel succesvol: een lange
pass van Rik Leijtens belandde via een actie van Alfi Damen bij Ate
Zijlmans en deze schoot de 0-1 binnen. Hierna nog eene kans voor
Jurgen van Selst, maar zijn schot ging voorlang. In de 28 minuut nog
een goede kans voor Capelle na een onderschepping, maar het schot
van Alfi Damen werd gered door de DFC keeper. Meteen hierna kreeg
DFC nog een goede mogelijkheid, maar het bleef 0-1.
Ongeveer 5 minuten na rust kwam DFC op gelijke hoogte via een schot
van Marvin Hooplot: 1-1. Hierna nog een kopkans voor DFC via een
corner, maar vrijwel meteen hierna was het Capelle dat weer op
voorsprong kwam. Arnold van Pelt gaf een lange bal op Davey van
Balkom, die alleen voor het DFC doel de 1-2 binnen schoot. Hierna een
misverstand in de Capelle verdediging, waarbij een DFC-er alleen op het
Capelle doel af kon, maar Gerwin Hoefnagel wist nog op tijd de bal te
ondescheppen. Hierna kwam een fase dat DFC een duidelijk
veldoverwicht kreeg, waarbij het ook de hulp
kreeg van Capelle dat in
e
deze fase slordig verdedigde. In de 69 minuut profiteerde Marvin
Hooplot hiervan en dit betekende 2-2 en even later gaf Capelle een
penalty weg, die door Bart Vosselman werd binnen gewerkt: 3-2. Kort
hierna was de wedstrijd beslist nadat dezelfde Vosselman de 4-2 binnen
schoot. In de slotfase kon Capelle hier weinig meer tegenover stellen en
bleef het dus 4-2. Komende zaterdag speelt Capelle de regio derby thuis
tegen Altena uit Nieuwendijk, edie nog volop meedoen voor de titel en ook
nog kans hebben op de 2 periodetitel. Voor Capelle is een goed
resultaat ook van belang, omdat het nog niet volledig veilig is.
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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 2011-2012:

Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Hartman Uitzendbureau
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Maton Groep
Noordzij Staalkabel
Sportshop Ed van den Hout
Spuijbroek Transport Waspik
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
ZHD Stevedoring
Zwart Transport

