zaterdag 20 april 2013: S.V. Capelle – Leerdam Sport’55 4-0 (3-0)
Op de dag van de officiële opening van de nieuwe accommodatie
speelde S.V. Capelle thuis op het eigen Mandemakers Sportpark tegen
de nummer 2 van 2F Leerdam Sport. De wedstrijd was koud begonnen
of het stond al 1-0 voor S.V. Capelle. Een corner van Ate Zijlmans
belandde bij Onno Damen, die op het Leerdam doel schoot. Roger
Tapirima werkte deze bal ongelukkig in eigen doel en dus de 1-0. Even
later een schot van Mark Klinkhamer dat over het doel van de
Leerdammers ging. In de 11e minuut een kopkans voor Leerdam Sport,
maar deze ging naast. Hierna nog een schot van de bezoekers, maar
Capelle doelman Kuijsten pakte deze inzet. Hierna was het S.V. Capelle
dat een veldoverwicht kreeg met als gevolg de nodige kansen.
Halverwege de eerste helft een mooie aanval van S.V. Capelle: na een
combinatie tussen Davey van Balkom en Rik Leijtens belandde de bal bij
Ate Zijlmans, waarbij het schot van de laatste net naast ging. Enkele
minuten later een actie van Onno Damen, waarbij zijn schot tegen de lat
ging. In de rebound een schot van Tjeerd Verhoeven, waarbij er door
Leerdam Sport hands werd gemaakt. De penalty werd echter niet door
Rik Leijtens verzilverd, maar gepakt door Leerdam doelman Elmaci. Kort
hierna breidde S.V. Capelle toch de voorsprong uit: via een actie van
Onno Damen belandde de bal bij Davey van Balkom, die de 2-0
binnenwerkte. In de 43e minuut werd het nog mooier voor Capelle toen
Arnold van Pelt een corner van Rik Leijtens binnenkopte: 3-0.
Na de rust gebeurde er lange tijd weinig: S.V. Capelle was tevreden met
de voorsprong en Leerdam Sport was niet in staat de Capelle defensie
onder druk te zetten. Capelle kreeg in de slotfase nog kansen via Tjeerd
Verhoeven, Arnold van Pelt en Johan Rosenbrand, maar zonder succes.
Uiteindelijk viel er in de 87e minuut toch nog een doelpunt: via een pass
van Alfi Damen kwam Jurgen van Selst alleen voor het Leerdam doel en
deze schoof de bal koel tussen de benen van de Leerdam doelman door
en dus 4-0, welke ook de eindstand werd. Door deze overwinning deed
S.V. Capelle wederom goede zaken in de strijd om een periodetitel.
Komende zaterdag is S.V. Capelle vrij en de week er op mag het naar
Breda voor de wedstrijd tegen degradatiekandidaat The Gunners.
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