zaterdag 19 november 2011: S.V. Capelle - WNC 1-3 (0-1)

S.V. Capelle had het deze zaterdag moeilijk tegen een beweeglijk en
goed combinerend WNC, die hiermee aantoonden dat ze niet voor niets
op de tweede plaats in 2F staan. Na circa 8 minuten kreeg WNC de
eerst grote kans, waarbij uit een corner net naast gekopt werd. Even
later kopten de Waardenburgers op de lat van het Capelle doel. Meteen
hierna kreeg Capelle een goede mogelijkheid: Rik Leijtens veroverde de
bal, maar zijn schot ging net over. Na circa 20 minuten een gevaarlijk
schot van WNC, welke goed gepareerd werd door Capelle keeper
Kuijsten. Aan de andere ging een schot van Capellenaar Tjeerd
Verhoeven net naast. In de 25e minuut leidde een actie van WNC-er
André Zondag tot een doelpunt, maar dit werd echter afgekeurd i.v.m.
buitenspel. Capelle kreeg hierna een goede mogelijkheid, maar het schot
van Ate Zijlmans werd van de lijn gehaald. Kort voor rust een vrije trap
vanaf de zijkant van het veld. Dit schot van Danny Verwolf vloog over
iedereen heen in het Capelle doel en dit betekende een 0-1 ruststand.
Kort na rust kwam Capelle weer op gelijke hoogte: de corner van Ate
Zijlmans werd ingekopt door Ruud Klijn en dus 1-1. Hierna zette WNC
weer aan en kreeg het twee goede kopkansen, waarbij de tweede tegen
de paal belandde. De hierop volgende counter speelde Capelle slecht
uit. Hierna werd Capelle nog twee maal gevaarlijk via een afvallende
voorzet van Ate Zijlmans en een kopbal van Ruud Klijn. Het was echter
WNC wat even later op voorsprong kwam via een counter, die goed
werd afgemaakt door Danny Verwolf. In de 70e minuut kreeg WNC twee
grote kansen kort achter elkaar, maar gelukkig voor Capelle bleef het 12. In de slotfase besliste WNC de wedstrijd definitief: een vrije trap van
25 meter werd in eerste instantie nog gered door Capelle keeper
Kuijsten, maar in de rebound wist Hafid Manssouri de eindstand te
bepalen op 1-3. Al met al een terechte nederlaag voor Capelle tegen een
sterker WNC. Komend weekend is Capelle vrij en de week er op mag het
naar Dordrecht om aan te treden tegen Wieldrecht, welke dit seizoen
beneden verwachting presteert en in de onderste regionen te vinden is.
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