zaterdag 24 maart 2012: S.V. Capelle – Ameide 1-0 (0-0)

Op een zonnige zaterdagmiddag mocht S.V. Capelle aantreden tegen
nummer 11 Ameide. Vrijwel meteen na het fluitsignaal van
scheidsrechter Van de Linde uit Wemeldinge kreeg Ameide een
kopkans, maar deze werd gered door Capelle keeper Kuijsten. Na circa
5 minuten een voorzet van Johan Rosenbrand, die door Ate Zijlmans uit
de draai werd ingeschoten. Ameide keeper Stout redde echter deze
inzet. Even later een voorzet van Ate Zijlmans op Johan Rosenbrand,
maar zijn inzet ging over. Halverwege de eerste helft een goede kans
voor Ameide, maar alleen voor het Capelle doel ging de inzet naast. Kort
hierna een vrije trap van Ameide,e maar deze werd gered door keeper
Kuijsten. In de slotfase van de 1 helft een betere fase van Capelle,
waarbij het via corners van Davey van Balkom en Ate Zijlmans gevaarlijk
was. De schoten van Johan Rosenbrand en Jurgen Bakkers gingen
echter naast. Net voor rust een combinatie tussen Davey van Balkom en
Ate Zijlmans, waarna de voorzet belandde bij Jurgen van Selst, maar zijn
kopbal ging over. Beide ploegen gingen dan ook de rust in met 0-0.
In de 56e minuut was Capelle gevaarlijk met twee corners, waarbij een
kopbal van Johan Rosenbrand van de lijn werd gehaald en een kopbal
van Jurgen van Selst door Ameide doelman Stout werd gered. Even later
nog een gevaarlijke Capelle corner, maar de kopbal van Christian van
Hilst ging naast. Kort hierna was Ameide gevaarlijk met een kopbal,
maar deze werd gered door Capelle keeper Kuijsten. Hierna kansen voor
Capelle via Rik Leijtens en Ate Zijlmans, maar zonder succes.
Halverwege de tweede helft brak een fase aan dat Ameide de betere
mogelijkheden kreeg, maar gelukkig voor Capelle was Ameide niet
scherp in de afwerking. Kort voor tijd was Capelle dit wel en trok het de
overwinning naar zich toe: een diep bal van Rik Leijtens belandde bij Ate
Zijlmans, die alleen voor het Ameide doel de 1-0 kon binnen tikken en dit
was ook de eindstand. Gezien het spelbeeld was een gelijkspel meer
terecht geweest, maar aangezien het uitsluitend om de eindstand gaat,
was Capelle zeer tevreden met de belangrijke 3 punten, waarmee de
positie in de middenmoot verstevigd werd. Komende zaterdag mag
Capelle naar Dordrecht voor de uitwedstrijd tegen nummer 7 DFC.
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