zaterdag 4 april 2015: Leerdam Sport’55 – S.V. Capelle 1-0 (0-0)
S.V. Capelle ging zaterdag op bezoek bij Leerdam Sport. Al kort na de
aftrap een grote kans voor Leerdam Sport, maar Capelle keeper Kuijsten
redde goed. Uit de hierop volgende corner werd de bal op de lat gekopt.
In de 12e minuut een aanval van Capelle. Via een actie van Davey van
Balkom belandde de bal bij Jurgen Bakkers. Het schot van de laatste
werd gepakt door de Leerdam doelman. Enkele minuten later een
schietkans voor Leerdam Sport. Dit schot werd gepakt door Capelle
doelman Kuijsten. S.V. Capelle had nog een kans via Corry Ndongala,
maar deze werd goed verdedigd. Kort voor rust een overtreding op
Jurgen van Selst binnen de 16 meter van Leerdam Sport, waarbij
iedereen dacht aan een penalty. Helaas voor Capelle ging de bal niet op
de stip.

Na de rust moest Capelle doelman Kuijsten enkele keren in actie komen,
maar hij hield zijn doel schoon. Dit veranderde in de 69e minuut toen
Akram Chentouf vanaf de 16 meter lijn de 1-0 binnen schoot. In de
slotfase ging Capelle op zoek naar de gelijkmaker. Het had pech met
een voorzet van Alfi Damen, die door een Leerdam Sport verdediger op
de lat van het eigen doel werd gekopt. Jurgen van Selst kreeg nog een
kans in de rebound, maar wist niet te scoren. Ook Onno Damen kreeg
nog een grote mogelijkheid, maar zonder succes. In de slotfase zag
Jurgen Bakkers zijn schot net naast gaan. Gezien het wedstrijdbeeld had
Capelle minimaal een punt verdiend, maar stond het met lege handen.
Komende zaterdag ontvangt S.V. Capelle op het eigen Mandemakers
Sportpark koploper Geinoord.
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