zaterdag 28 januari 2012: S.V. Capelle - S.V. Meerkerk 5-1 (3-1)

S.V. Capelle speelde vandaag in de subtopper tegen Meerkerk een van
de betere wedstrijden van dit seizoen. Al vroeg in de wedstrijd een
steekpass van Rik Leijtens op Ate Zijlmans, maar zijn inzet werd gekeerd
door Meerkerk doelman Van Zessen. Na circa 10 minuten was het wel
raak: Capelle mocht een corner nemen via Rik Leijtens, die uiteindelijk
via de kluts bij Johan Rosenbrand belandde en zijn kopbal betekende de
1-0. Na een kwartier een afstandschot van Jurgen Bakkers, welke
gekeerd werd door de Meerkerk keeper. Even later wel een doelpunt van
Capelle: Davey van Balkom gaf een pass op Rik Leijtens, maar zijn
schot werd geblokt. Uit de rebound kon Ate Zijlmans hierna de 2-0
binnen schieten. Het duurde relatief lang voordat Meerkerk voor het
eerst echt gevaarlijk werd: na een half uur viel een corner van Meerkerk
op de paal. Even later viel er wel een doelpunt voor Meerkerk te noteren:
een vrije trap van Meerkerk belandde via Capelle keeper Kuijsten bij
Meerkerk spits Ruud Vink, die hieruit de 2-1 kon binnen schieten.
Meerkerk kon hier niet lang van genieten, want in de 40e minuut werd
het al weer 3-1. Davey van Balkom gaf een voorzet op Ate Zijlmans, die
hierna Johan Rosenbrand aanspeelde, waarbij de laatste de 3-1 binnen
schoot. Kort voor rust ook nog een actie van Capellenaar Tjeerd
Verhoeven, maar zijn schot ging over. De ruststand bleef derhalve 3-1.
Na de rust probeerde Meerkerk meer druk te leggen op de Capelle
defensie, maar tot grote mogelijkheden leidde dit niet. In de 60e minuut
kon Tjeerd Verhoeven de wedstrijd in Capelle voordeel beslissen, maar
zijn schot ging naast. Even later een corner van Meerkerk, maar de
kopbal ging over. In de 70e minuut een counter van Capelle, waarbij de
bal via Tjeerd Verhoeven en Rik Leijtens bij Davey van Balkom
belandde. Zijn inzet was echter een makkelijke prooi voor de Meerkerk
doelman. Even later een mooie Capelle aanval via Davey van Balkom en
Ate Zijlmans, waarbij Tjeerd Verhoeven de bal via de kop teruglegde op
Rik Leijtens. Dit schot ging echter helaas voor Capelle naast. Kort hierna
was het wel raak: via een actie van Ate Zijlmans belandde de bal bij
Tjeerd Verhoeven, die hieruit de 4-1 kon binnen koppen. In de slotfase
kreeg Capelle nog een penalty en werd de eindstand door Jurgen

Bakkers op 5-1 bepaald. Komende zaterdag staat voor Capelle de
uitwedstrijd tegen nummer laatst Schelluinen op het programma. Gezien
de weersvoorspellingen is de kans echter groot dat koning winter dit zal
belemmeren.
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