zaterdag 1 oktober 2011: S.V. Capelle - Drechtstreek 0-4 (0-1)

Op deze zonnige zaterdag speelde Capelle thuis de topper tegen het
sterke Drechtstreek uit Papendrecht. Capelle begon goed aan de
wedstrijd en kreeg al vroeg in de wedstrijd een grote kans nadat Rik
Leijtens een voorzet gaf op Davey van Balkom. Deze kopte echter net
over. Enkele minuten later was het Drechtstreek dat uit een aanval net
naast schoot. Meteen hierna werd een schot van Capellenaar Tjeerd
Verhoeven geblokt door Drechtstreek keeper Epping. Na circa 10
minuten wederom een kans voor Capelle, waarbij Jurgen van Selst het
doel net miste. Hierna brak een rustige periode in de wedstrijd aan. Dit
veranderde na circa een half uur toen Tjeerd Verhoeven de 16 meter van
Drechtstreek binnen drong en werd neergehaald. Velen dachten aan een
penalty, maar helaas voor Capelle werd deze niet gegeven. Kort hierna
een grote kans voor Drechtstreek, die net langs het doel van Capelle
keeper Kuijsten ging. Capelle had even later pech toen een corner van
Rik Leijtens op de paal belandde. Hierna kregen Jurgen van Selst en
Davey van Balkom nog goede mogelijkheden, maar deze werden niet
verzilverd. Beide partijen leken genoegen te nemen met een 0-0
ruststand, maar de verrassing zat in de laatste minuut nadat een corner
van Drechtstreek via de kluts bij Ricardo Heerebrand belandde, die de 01 kon binnen schieten. Voor Capelle was dit enigszins zuur, omdat zij in
de eerste helft de beste kansen had gehad, maar zoals vaker in het
voetbal: als je zelf mist, maakt de tegenstander ze wel.
Na de rust was er bij Capelle een gebrek aan concentratie en liep
Drechtstreek binnen een kwartier uit naar 0-3 via een vrije trap van
Christiaan Koremans en een doelpunt van Martijn de Jong, die
profiteerde van slordig balverlies op het middenveld van Capelle. Hierna
probeerde Capelle nog enigszins aan te dringen, maar zonder al te veel
resultaat. In de slotfase verdedigde Capelle spits Tjeerd Verhoeven mee
en beging hij een overtreding binnen de 16 meter. Dit werd zwaar
bestraft met een rode kaart, welke niet paste in het sportieve karakter
van deze wedstrijd. De toegekende penalty werd benut door Remco
Koremans en dit betekende een 0-4 eindstand. Op basis van de eerste
helft had er deze zaterdag voor Capelle meer in gezeten, maar

aangezien een wedstrijd uit twee helften bestaat was de nederlaag
terecht en mag Capelle deze nederlaag volgende week zaterdag
proberen recht te zetten in de regio derby uit bij GDC in Eethen. Deze
ploeg staat momenteel relatief laag, maar heeft een goede verdediging,
zodat een overwinning voor Capelle geen vanzelfsprekendheid is.
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