zaterdag 3 maart 2012: Drechtstreek - S.V. Capelle 4-1 (3-1)

Capelle speelde in Papendrecht de wedstrijd tegen nummer 3
Drechtstreek. Vanaf het begin zette Drechtstreek druk op de Capelle
defensie. Verdediger Mark Klinkhamer voorkwam een doelpunt en ook
doelman Erik Kuijsten maakte een Drechtstreek kopbal onschadelijk. Na
circa 8 minuten kreeg Capelle de eerste mogelijkheid via Rik Leijtens,
maar zijn schot ging over. Even later nog een Capelle aanval over links,
waarbij de voorzet van Davey van Balkom bij Arnold van Pelt belandde.
Dit schot werd echter geblokt. De daaropvolgende
corner belandde bij
e
Merijn Meijer, die net over schoot. In de 20 minuut een dieptepass op
Jurgen van Selst, die alleen op het Drechtstreek doel af kon. Dit werd
echter belemmerd door een sliding van een Drechtstreek verdediger. Na
circa een half uur was Capelle wel succesvol: een vrije trap van Ate
Zijlmans werd door Jurgen van Selst ingekopt: 0-1. Na deze sterke fase
van Capelle begon Drechtstreek weer aan te dringen en dit leidde al snel
tot succes. Een corner van Remco Koremans werd ingekopt door Martijn
de Jong: 1-1. Even later moest Erike Kuijsten redding brengen op een
kopbal van Drechtstreek. In de 40 minuut was het wel raak voor
Drechtstreek: door balverlies van de Capelle defensie kwam de bal
terecht bij Martijn de Jong wiens voorzet door Peter van de Merwe werd
ingekopt en dit betekende de 2-1. Kort voor rust kwam Drechtstreek zelf
op 3-1 via een counter, die door Timo van der Want werd afgerond.
Na de rust probeerde Capelle de aansluitingstreffer te eforceren. Een
schot van Rik Leijtens ging net naast, maar in de 56 minuut was
Drechtstreek wel succesvol: een aanval belandde via Capellenaar Arnold
van Pelt in het eigen doel en dit betekende de 4-1 en feitelijk was de
wedstrijd hiermee beslist. Even later belandde een vrije trap van
Drechtstreek nog op de paal. In het laatste kwartier kreeg Capelle nog
mogelijkheden via Rik Leijtens en de ingevallen Alfi Damen, maar
de
e
stand bleef 4-1. Ondanks deze nederlaag blijft Capelle op de 6 plaats
staan, maar ziet het de onderste ploegen wel steeds verder dichterbij
komen. Komende zaterdag speelt Capelle de derby tegen GDC uit
Eethen. Voor Capelle is een overwinning dan zeer welkom, maar dit zal
gezien de goede vorm van GDC geen vanzelfsprekendheid zijn.
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