zaterdag 17 september 2011: S.V. Capelle - Schelluinen 5-2 (1-2)

Deze zaterdag speelde Capelle tegen oud-eersteklasser Schelluinen. In
de eerste fase van de wedstrijd liet Schelluinen duidelijk merken dat het
de overwinning mee naar huis wilde nemen: S.V Capelle stond vanaf het
begin onder zware druk. In de 11e minuut nam Schelluinen een corner,
waarbij de bal via de kluts belandde bij Danny Muilwijk, die de bal via de
lat en de rug van Capelle keeper Kuijsten in het doel schoot: 0-1. Even
later verdedigde Capelle slecht en wist Fitim Meha van dichtbij de 0-2
binnen te schieten. Hierna drong Schelluinen nog meer aan en wist
Capelle met het nodige kunst en vliegwerk de stand toch nog op 0-2 te
houden. Halverwege de eerste helft kreeg Capelle meer grip op de
wedstrijd. In de 25e minuut viel een vrije trap van Ruud Klijn op de paal
van het Schelluinen doel en wist Jurgen van Selst uit de rebound de 1-2
binnen te schieten. Deze stand bleef ook staan tot de rust. Al kort na rust
trok Capelle de stand gelijk: Rik Leijtens gaf een voorzet, die door Ate
Zijlmans werd binnen gekopt: 2-2. In de 53 minuut kwam Schelluinen
met 10 man te staan, nadat Fitim Meha Capelle doelman Kuijsten voor
het oog van de scheidsrechter sloeg. Capelle rook dat er deze middag
meer in zat. Onno Damen kwam even later in het veld en via een
combinatie met Rik Leijtens schoot hij meteen de 3-2 binnen. Hierna
drong Schelluinen nog enigszins aan, maar een kwartier voor tijd werd
de wedstrijd definitief in het voordeel van Capelle beslist. Een corner van
Rik Leijtens werd door Jurgen van Selst terug gekopt op Arnold van Pelt,
die hieruit de 4-2 binnen schoot. In de slotfase zorgde Ate Zijlmans met
een mooie actie voor het slotakkoord: 5-2. Door het puntenverlies van
Drechtstreek staat Capelle door deze overwinning momenteel alleen aan
kop met 9 punten uit 3 wedstrijden. Komende zaterdag wacht Capelle
een van de weinige regio derby's: Capelle mag dan op bezoek bij Altena
uit Nieuwendijk. Deze verloren deze zaterdag met 2-0 van Pelikaan en
zullen dus op revanche uit zijn.
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