zaterdag 29 september 2012: WNC - S.V. Capelle 7-4 (2-3)
In Waardenburg speelde S.V. Capelle zaterdag de uitwedstrijd tegen
WNC en deze wedstrijd kende een vreemde uitslag / scoreverloop. In de
eerste helft een beter S.V. Capelle. Wel kreeg WNC in de 6e minuut de
eerste goede kans, waarbij Amanzade in het zijnet schoot. Het was
echter Capelle dat in de 14e minuut op voorsprong kwam. Via Alfi Damen
en goed doorgaan van Davey van Balkom kwam de bal bij Tjeerd
Verhoeven. Zijn schot werd licht geraakt door de WNC verdediging en
belandde achter doelman Van Ooijen. Even later een kopkans voor
WNC, maar Jan van Dooijeweert kopte over. In de 20e minuut een
voorzet van Alfi Damen op Davey van Balkom, maar zijn schot had te
weinig kracht om de WNC doelman in de problemen te brengen.
Halverwege de 1e helft een mooie Capelle aanval via Rik Leijtens, Ate
Zijlmans, Davey van Balkom en Jurgen van Selst. De laatste legde aan
op Alfi Damen, die zorgde voor de 0-2. In de 29e minuut nog een
mogelijkheid voor Capelle, maar het schot van Stefan Zopfi ging over.
Tien minuten voor rust een aanval van WNC, waarbij Arno van Noord de
aansluitingstreffer binnen schoot: 1-2. Vrijwel meteen hierna wist Rik
Leijtens met een afstandsschot de 1-3 op het scorebord te zetten. S.V.
Capelle leek comfortabel de rust in te kunnen, maar in de blessuretijd
wist WNC te profiteren van matig verdedigen aan Capelle zijde en werd
het via wederom Arno van Noord 2-3.

Capelle nam zich voor om goed aan de tweede helft te beginnen, maar
in de praktijk pakte dit anders uit. Gelijk na rust een WNC aanval over
links en Jeffrey Weidema rondde af: 3-3. In de 53e minuut een Capelle
aanval, waarbij Bert Rijken de bal diep gaf op Davey van Balkom. De
laatste legde aan op Jurgen van Selst, maar deze schoot naast. Even
later wederom een WNC aanval over links en nu was het Hendri van
Dooijeweert, die WNC voor het eerst op voorsprong bracht: 4-3. In de
63e minuut nog een kopkans voor Capelle via Tjeerd Verhoeven, maar
zijn inzet was te zacht. Even later was het wel raak voor WNC dat
profiteerde van een verdedigingsfout. Nu was het Danny Verwolf, die de
bal over Capelle keeper Kuijsten lobte: 5-3. Capelle voetbalde in deze
fase slordig, waarvan WNC dankbaar profiteerde. In de 74e minuut nog
een WNC kans voor Ronald Zondag, maar zijn schot werd gepakt door

Capelle keeper Kuijsten. Even later was het vanuit buitenspel wel raak
voor WNC: Arno van Noord zorgde met zijn derde treffer voor de 6-3.
Tien minuten voor tijd schoot de ingevallen Thom Koot Capelle naar de
6-4. Danny Verwolf van WNC besliste de wedstrijd in de 85e minuut
definitief: 7-4. Ate Zijlmans kreeg in de slotfase nog een goede
mogelijkheid, maar zijn schot ging naast en dus een 7-4 eindstand.
Komende zaterdag mag S.V. Capelle thuis tegen S.V. Meerkerk
proberen deze nederlaag recht te zetten. Meerkerk heeft echter ook nog
wat goed te maken, want deze verloren zaterdag thuis met 0-1 van The
Gunners uit Breda.
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