zaterdag 1 september 2012: GDC - S.V. Capelle 0-1 (0-0)
S.V. Capelle begon de competitie met de lastige uitwedstrijd tegen GDC
in Eethen. Na circa 5 minuten een goede mogelijkheid voor Capelle. Via
Sijmen Branderhorst en Rik Leijtens belandde de bal bij Jurgen van
Selst, maar zijn inzet werd gered door GDC keeper Van der Wardt.
Gaandeweg nam GDC het initiatief over en dit resulteerde in twee grote
kopkansen. De eerste in de 19e minuut, maar gelukkig voor Capelle
tegen de lat. Even later moest Capelle keeper Kuijsten een kopbal uit het
doel tikken. Capelle had het in deze fase lastig en wist pas in de slotfase
van de 1e helft weer gevaarlijk te worden. Eerst met een lob van grote
afstand van Stefan Zopfi, die net naast ging en daarna via een schot van
Tjeerd Verhoeven, waarbij de GDC keeper goed bij zat.
Na de rust kreeg GDC in de 54e minuut een kopkans, maar deze ging
over. Even later een Capelle aanval, waarbij de voorzet door een GDC
verdediger tegen de eigen doelpaal werd gekopt. Arnold van Pelt schoot
kort hierna op doel, maar zijn schot ging over het GDC doel. In de 79e
minuut was Capelle wel succesvol. Via een ingooi van Rik Leijtens en
een voorzet van Ate Zijlmans belandde de bal bij Jurgen van Selst en
deze kopte de 0-1 binnen. In de slotfase van de wedstrijd kwam deze
voorsprong niet meer in gevaar en dus kon S.V. Capelle de eerste drie
punten bijschrijven. Komende zaterdag ontvangt S.V. Capelle
titelkandidaat Rijsoord uit Ridderkerk. Dit zal een zware wedstrijd worden
tegen deze voormalige eersteklasser, die de eerste wedstrijd met 5-1
wonnen van The Gunners.
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