zaterdag 3 december 2011: Wieldrecht - S.V. Capelle 4-3 (3-0)

Capelle speelde vandaag in Dordrecht een matige wedstrijd tegen het
laaggeklasseerde Wieldrecht. Al in de eerste minuut kwam Wieldrecht op
voorsprong: een weggewerkte corner belandde bij Wieldrecht speler Van
Geel, die de 1-0 kon binnen werken. Na circa een kwartier kreeg Capelle
meer grip op de wedstrijd en kreeg het een aantal mogelijkheden. Via
een kopbal van Tjeerd Verhoeven belandde de bal bij Jurgen van Selst,
die alleen op het Dordtse doel af kon. Keeper Bezemer wist een
doelpunt echter te voorkomen. Even later een lange bal van Capelle
keeper Kuijsten, die bij Ate Zijlmans belandde, maar zijn schot ging
naast. Hierna kreeg Capelle ook mogelijkheden via Jurgen van Selst en
Ruud Klijn, maar het was Wieldrecht dat in de 35e minuut de voorsprong
vergrootte. Hierbij werd er door Capelle slecht verdedigd en Ralph
Verschuren kon hiervan profiteren: 2-0. Hierna kreeg Capelle kansen op
de aansluitingstreffer via Johan Rosenbrand en Ruud Klijn, maar het was
echter Wieldrecht dat kort voor rust de voorsprong vergrootte. Capelle
keeper Kuijsten werkte een vrije trap van Wieldrecht weg en deze
belandde bij Van Geel, die wederom kon scoren en dit betekende een 30 ruststand. In de 52e minuut werd het voor Capelle nog erger nadat
Ferry van der Wulp kon profiteren van matig verdedigen aan de zijde van
Capelle: 4-0. Pas na een uur leek Capelle weer aan de wedstrijd te
beginnen en kreeg het de nodige mogelijkheden. Allereerst via Youri
Duijster wiens schot gered werd door de Dordtse keeper. Even later was
het wel raak via een korte corner, die via Johan Rosenbrand bij Antoine
Pruijssers belandde, die hieruit de 4-1 kon binnen koppen. Wieldrecht
counterde enkele keren gevaarlijk, maar tot de slotfase bleef het 4-1. In
de 90e minuut een penalty voor Capelle en dit betekende de 4-2 via
Jurgen van Selst. Even later maakte Capelle zelfs nog de 4-3 via een
kopbal van Arnold van Pelt, maar de tijd was voor Capelle te kort om nog
verder terug te komen en derhalve een 4-3 nederlaag voor Capelle.
Gezien het puntenverlies van de concurrentie een zure nederlaag voor
Capelle, waarbij te makkelijk goals werden weg gegeven. Komende
zaterdag kan Capelle dit thuis proberen recht te zetten in de laatste
competitiewedstrijd voor de winterstop tegen Pelikaan uit Zwijndrecht.
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