zaterdag 19 september 2015: Woudrichem - S.V. Capelle 5-1 (3-0)
Na de goede start in 3D met een overwinning tegen Sleeuwijk ging S.V.
Capelle zaterdag op bezoek bij Woudrichem. In de 10e minuut een vrije
trap van Stefan Zopfi, die op de paal belandde. Uit de rebound schoot
Mark Klinkhamer nog op de lat. Kort hierna een onnodige overtreding
van Capelle binnen de eigen 16 meter. De strafschop voor Woudrichem
werd benut door Danny Schaap en dus 1-0. S.V. Capelle was hierna
gevaarlijk met 2 schietkansen, maar deze gingen net naast. Woudrichem
was even later wel doeltreffend: via een mooi schot van Dilles de Vries
werd het 2-0. Jurgen van Selst kreeg hierna namens Capelle nog een
goede kans, maar zijn inzet ging naast. In de 24e minuut balverlies bij
Capelle en via een snelle counter werd het 3-0 via wederom Danny
Schaap. S.V. Capelle stond binnen iets meer dan 10 minuten op een
forse achterstand, terwijl er in de wedstrijd een licht veldoverwicht was.
Even later belandde een vrije trap van Stefan Zopfi nog op de lat. Ate
Zijlmans was ook nog dichtbij een treffer, maar Woudrichem doelman De
Joode voorkwam deze. Ook een kopbal van Isak Dedic werd door hem
gepakt. S.V. Capelle wist het net in de eerste helft niet meer te vinden.
Na de rust kwam Woudrichem in de 54e minuut op 4-0, waarbij aan dit
doelpunt een buitenspelluchtje zat. S.V. Capelle deed in de 61e minuut
nog wat terug: Jurgen van Selst tikte de 4-1 binnen. Grote kansen kon
Capelle hierna echter niet meer creëren. Een kwartier voor tijd pakte
dezelfde Van Selst na een overtreding nog rood en moest Capelle met
10 man verder. In de slotfase kwam Woudrichem nog op 5-1. Gezien de
eerste helft had er meer in gezeten voor S.V. Capelle, maar het
verdedigde slordig en ging ook matig om met de kansen, waardoor het
tegen een ruime nederlaag op liep. Volgende week wacht voor S.V.
Capelle de thuiswedstrijd tegen koploper Zuilichem. Om 14.30 uur wordt
dan op het eigen Mandemakers Sportpark afgetrapt.
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