zaterdag 6 oktober 2012: S.V. Capelle – S.V. Meerkerk 3-1 (2-1)
S.V. Capelle speelde zaterdag thuis tegen S.V. Meerkerk. Beide ploegen
stonden op 6 uit 5 en konden allebei een overwinning goed gebruiken
om de aansluiting met de middenmoot te behouden. Na circa 2 minuten
een voorzet van Ate Zijlmans op Jurgen van Selst, maar zijn kopbal ging
net naast de paal. Halverwege de 1e helft nogmaals een voorzet van Ate
Zijlmans, maar deze keer ging de inzet van Alfi Damen net over. In de
26e minuut liet Capelle doelman Kuijsten een voorzet los en Meerkerker
Johan van Es profiteerde hiervan: 0-1. Kort hierna was het echter al
weer gelijk toen de Meerkerk doelman Kramers een voorzet van Ate
Zijlmans niet onder controle kreeg en de bal in het Meerkerk doel
belandde: 1-1. Even later werd het nog mooier voor Capelle toen Jurgen
van de Selst de bal over de uitkomende Meerkerk doelman kopte: 2-1.
Na de rust probeerde Meerkerk aan te dringen, maar tot grote
mogelijkheden leidde dit niet. Meerkerk gaf veel ruimte weg, maar
Capelle kon hier lange tijd niet profiteren. Dit mede doordat regelmatig
sprake was van onnodig balverlies als Capelle een aanval probeerde op
te zetten. Pas in de slotfase was Capelle zeker van de overwinning toen
de ingevallen Thom Koot uit een scrimmage de 3-1 binnen schoot. Door
deze overwinning klom S.V. Capelle naar de 7e plaats op de ranglijst.
Komende zaterdag speelt S.V. Capelle de uitwedstrijd tegen Rijswijkse
Boys. Deze zijn nog steeds op zoek naar hun eerste overwinning, maar
Capelle zelf is nog te wisselvallig, zodat winst zeker geen
vanzelfsprekendheid is.

Foto's: Jan Sprangers
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S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door:
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