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S.V. Capelle moest deze zaterdag naar Waardenburg voor de wedstrijd
tegen koploper WNC. Al vroeg in de wedstrijd kwam Capelle op
achterstand nadat een aanval van WNC over rechts werd binnen
gewerkt door Hafid Manssouri: 1-0. Kort hierna deed Capelle wat terug
met een schot van Davey van Balkom vanaf de 16 meter, maar dit werd
gered door WNC keeper Westerlaken. Na circa 22 minuten leek WNC
via een actie van Weidema op 2-0 te komen, maar deze treffer werd
afgekeurd wegens buitenspel. Meteen hierna was Capelle gevaarlijk via
een counter: Johan Rosenbrand schoot uit een voorzet van Jurgen
Bakkers net naast. Even later kwam WNC echter wel op 2-0: een
afstandschot van Manssouri belandde via de onderkant van de lat en de
rug van Capelle keeper Kuijsten in het doel. Capelle kwam onder zware
druk te staan, maar de wist de achterstand tot 2-0 te beperken. Pas in de
slotfase van de 1e helft deed Capelle nog wat terug via een corner,
waarbij de kopbal van Rik Leijtens van de lijn werd gehaald.
Na de rust gebeurde er lange tijd niets noemenswaardigs: WNC was
tevreden met de stand en Capelle was niet in staat om de verdediging
van de Waardenburgers onder druk te zetten. In de 70e minuut ontving
Capellenaar Merijn Meyer zijn 2e gele kaart. WNC maakte gebruik van
deze overtal situatie. Eerst zorgde André Zondag via een counter voor
de 3-0 en hierna kwam WNC via een penalty van dezelfde Zondag nog
op 4-0. Komende zaterdag is S.V. Capelle vrij en op zaterdag 5 mei
wordt de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen gespeeld tegen v.v.
Wieldrecht uit Dordrecht.

Foto's: Jan Sprangers

Stersponsoren A-selectie S.V. Capelle:

Kofa Systeemplafonds & Wanden
Stam Transport
S.V. Capelle 1
Van Ierland Assurantiën
S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door:

Hoveniersbedrijf Dennis Snijders
Wedstrijdballen schenkers S.V. Capelle seizoen 2011-2012:

Ad Groenenberg
Autobedrijf Van de Werken
Hartman Uitzendbureau
Joh. Vos Capelle B.V.
Kapsalon “Your Style”
Kofa Systeemplafonds & Wanden
Maton Groep
Noordzij Staalkabel
Sportshop Ed van den Hout
Spuijbroek Transport Waspik
Van Ierland Assurantiën
Voetverzorging Margriet
Wijnand Timmermans Sportmassage
ZHD Stevedoring
Zwart Transport

