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Op het eigen Mandemakers Sportpark ontving S.V. Capelle zaterdag
nummer 3 WNC uit Waardenburg. Na circa 3 minuten kopte Ate Zijlmans
uit een corner van Davey van Balkom net naast. Even later een
gevaarlijk moment van WNC, waarbij een pass in de 16 meter werd
onderschept door Stefan Zopfi, die hierbij deels zijn arm gebruikte, maar
gelukkig voor Capelle werd het niet geïnterpreteerd als hands. In de 19e
minuut een ingooi van Onno Damen, die via Tjeerd Verhoeven en Davey
van Balkom belandde bij Ate Zijlmans. Zijn schot werd echter gered door
WNC keeper Jan van Ooijen. Kort hierna belandde een schot van WNC
op de buitenkant van de paal van het Capelle doel. Hierna een mooie
aanval van Capelle over 5 schijven, die via Davey van Balkom bij Onno
Damen belandde, maar zijn inzet ging voorlangs. In de 26e minuut een
corner voor S.V. Capelle, die leidde tot een scrimmage, waarbij er
gevaarlijk spel was t.o.v. Sijmen Branderhorst. S.V. Capelle kreeg een
penalty, die binnen geschoten werd door Jurgen van Selst: 1-0. Na een
half uur nog een corner voor S.V. Capelle, die door Jurgen van Selst
tegen de lat werd gekopt.
Na de rust nam WNC meer initiatief en was het sterker in de duels. In de
62e minuut profiteerde het van balverlies van S.V. Capelle, waarbij
Danny Verwolf de bal over Capelle doelman Kuijsten lobte: 1-1. Even
later nog een schot van WNC, welke gered moest worden door Erik
Kuijsten. In de 74e minuut een aanval van Capelle over rechts, waarbij
een voorzet van Onno Damen belandde bij Ate Zijlmans. Zijn schot werd
echter over gekopt door een WNC verdediger. In de 79e minuut kwam
Capelle goed weg toen Danny Verwolf namens WNC de lat raakte. Even
later was het wel raak voor WNC. Arnold van Pelt beging een
overtreding binnen de 16 meter en de strafschop werd binnen geschoten
door Arno van Noord. Lang kon WNC niet genieten van deze
voorsprong, want in de 84e minuut werd een overtreding van WNC ook
bestraft met een strafschop. In het tumult hierna kreeg WNC keeper Van
Ooijen rood en volgde er een korte afkoelingsperiode. WNC verdediger
Kieft nam na de hervatting plaats in het doel. Jurgen van Selst schoot via
de penalty de 2-2 binnen. Het schot was goed in de hoek, maar Kieft wist
het nog bijna te keren. In de slotfase waren beide partijen nog dichtbij de
overwinning, maar bleef de stand 2-2. Volgende week wacht S.V.
Capelle weer een zware tegenstander en mag het op bezoek bij S.V.
Meerkerk.
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Wijnand Timmermans Sportmassage
Zwart Transport

