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S.V. Capelle sloot zaterdag de competitie af met de uitwedstrijd tegen
Pelikaan uit Zwijndrecht. Voor beide teams stonden er geen belangen
meer op het spel. Al vroeg in de wedstrijd kreeg Capelle via Tjeerd
Verhoeven een goede mogelijkheid, maar Pelikaan keeper Pomp
voorkwam een doelpunt. Even later moest de Capelle defensie een inzet
van Pelikaan van de lijn halen. Hierna kreeg Capelle twee mogelijkheden
via Tjeerd Verhoeven, maar zonder succes. Na circa een kwartier moest
Capelle keeper Kuijsten in actie komen nadat Pelikaan gevaarlijk werd
door een foutieve terugspeelbal. Hierna gebeurde er enige tijd weinig
noemenswaardig. In de 33e minuut kreeg Pelikaan een grote kans, maar
voor open doel werd er over geschoten. Kort voor rust kregen zowel
Capelle als Pelikaan nog mogelijkheden, maar de stand bleef 0-0.
Na de rust kreeg Capelle kansen via Tjeerd Verhoeven en Jurgen van
Selst, maar het was Pelikaan dat in de 52e minuut via een kopbal van
Remco Aarts op een 1-0 voorsprong kwam. Vrijwel meteen hierna kreeg
Capelle een goede mogelijkheid: een voorzet van Ate Zijlmans werd
door Davey van Balkom ingekopt, maar deze inzet werd gered door
doelman Pomp. In de 61e minuut was Capelle wel succesvol: een vrije
trap van Johan Rosenbrand werd in eerste instantie nog gered door
Pomp, maar uit de rebound schoot Jurgen van Selst de 1-1 binnen. Kort
hierna een voorzet van Alfi Damen op Jurgen van Selst, die hieruit
schoot, maar deze inzet was voor de doelman. Pelikaan deed hierna nog
wat terug via Anouar Said, maar Capelle keeper Kuijsten wist een
doelpunt te voorkomen. In de 72e minuut een combinatie van Alfi Damen
en Arnold van Pelt, die bij Jurgen van Selst belandde en deze werkte
hieruit de 1-2 binnen. Hierna nog twee goede mogelijkheden voor Van
Selst, maar keeper Pomp en de paal stonden in de weg. In de slotfase
kreeg Pelikaan nog een indirecte vrije trap binnen de 16 meter, maar
keeper Kuijsten stond goed opgesteld en wist de inzet uit het doel te
slaan. De stand bleef 1-2 en door deze overwinning wist Capelle de
competitie in de tweede klasse F goed af te sluiten, waarbij het keurig 7e
werd met 39 punten uit 26 wedstrijden.
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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

