zaterdag 12 september 2015: S.V. Capelle - Sleeuwijk 2-1 (1-0)
Na de afgelasting vorige week begon voor S.V. Capelle vandaag de
competitie in 3D. Op het eigen Mandemakers Sportpark was
titelkandidaat Sleeuwijk de tegenstander. In de openingsfase een
gevaarlijke vrije trap van Sleeuwijk, die op de lat van het Capelle doel
belandde. S.V. Capelle was in eerste instantie nog afwachtend, maar
nam vanaf halverwege de eerste helft het initiatief over. Dit leidde tot
diverse kansen. Davey van Balkom schoot in de 23e minuut net over.
Hierna twee goede kansen voor Jurgen van Selst, maar deze wist het
doel niet te vinden. In de 38e minuut was het wel raak voor S.V. Capelle.
Een voorzet van Johan Rosenbrand werd op mooie wijze ingekopt door
Davey van Balkom en dus 1-0. Kort hierna een goede actie van Davey
van Balkom, die aflegde op Tjeerd Verhoeven. De inzet van de laatste
belandde op de binnenkant van de paal. Gezien het spelbeeld had
Capelle met een grotere voorsprong de rust in moeten gaan.
In de 2e helft een meer gelijk opgaande wedstrijd. S.V. Capelle was in de
52e minuut gevaarlijk via een afstandsschot van Stefan Zopfi dat gepakt
werd door de Sleeuwijk doelman. Ook een schot van Arnold van Pelt
werd door hem onschadelijk gemaakt. Aan de andere kant van het veld
kreeg Sleeuwijk een goede kopkans, die naast ging. Ook brak een
Sleeuwijk speler door, maar Capelle doelman Kuijsten wist deze kans
onschadelijk te maken. Vanaf halverwege de tweede helft een fase met
diverse Capelle kansen, maar zowel Tjeerd Verhoeven, Arnold van Pelt
en Jurgen van Selst wisten het net niet te vinden. Sleeuwijk kwam in de
71e minuut met 10 man te staan na een rode kaart van Rykse. In de 78e
minuut werd de voorsprong van Capelle eindelijk uitgebreid: Davey van
Balkom ging een combinatie aan met Ate Zijlmans, die de bal voorlegde
op Jurgen van Selst. Deze kon de 2-0 binnenwerken. Toch werd het
even later toch nog spannend, omdat Sleeuwijk terugkwam: een vrije
trap werd ingekopt door Niels den Haan en dus 2-1. In de slotfase was
Sleeuwijk nog een keer gevaarlijk met een kopbal op de lat, terwijl S.V.
Capelle diverse kansen kreeg om de wedstrijd de beslissen. De stand
bleef echter 2-1. Gezien het wedstrijdbeeld een terechte overwinning
voor S.V. Capelle dat volgende week op bezoek gaat bij Woudrichem.
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