zaterdag 22 november 2014: Geinoord - S.V. Capelle 5-0 (1-0)
S.V. Capelle moest zaterdag naar Nieuwegein om aan te treden tegen
de koploper van 2F Geinoord. In de openingsfase een schot van
Geinoord tegen de paal. Hierna moest Capelle keeper Kuijsten nog een
keer een vrije trap van Geinoord pakken. In de 14e minuut een
dieptepass van Rik Leijtens op Jurgen van Selst. Deze brak door en
werd duidelijk neergehaald door de Geinoord doelman. Deze overtreding
werd niet opgemerkt door scheidsrechter Piket, die normaliter rood had
moeten geven. De bal ging uiteindelijk naast het Geinoord doel. Enkele
minuten later een schietkans voor Geinoord, maar deze inzet werd
gepakt door Erik Kuijsten. Meteen hierna een grote kans voor Capelle.
Na een mooie combinatie met Jurgen van Selst brak Onno Damen door,
maar helaas voor Capelle werd zijn inzet gepakt door de Geinoord
doelman. Halverwege de tweede helft nog een kopkans voor Jurgen van
Selst, maar deze ging naast. Even later een foutieve pass van Capelle,
die leidde tot een Geinoord aanval. Hierbij werd hands gemaakt door
Geinoord, maar toch liet de scheids doorspelen, waarna 1-0 werd binnen
geschoten. Hierna een fase met enkele goede kansen voor Capelle,
maar tot succes leidde dit niet. Op slag van rust kopte een Geinoord
verdediger op de lat van het eigen doel.
Na de rust een duidelijk minder S.V. Capelle. Er werd vanaf de aftrap
slecht verdedigd en Geinoord kon hiervan profiteren: 2-0. In de 64e
minuut kwam het via een penalty nog op 3-0 en was de wedstrijd feitelijk
beslist. In de 77e minuut volgde de 4-0. Kort hierna kreeg Jurgen van
Selst voor een lichte overtreding een rode kaart. Uiteindelijk werd het in
de slotfase nog 5-0. Een enigszins geflatteerde nederlaag voor Capelle,
waarbij Geinoord weliswaar verdiend won, maar Capelle wel op cruciale
momenten de arbitrage niet mee had. Dit gebeurt staartploegen echter
wel vaker. Komende zaterdag mag S.V. Capelle op het eigen
Mandemakers Sportpark proberen de drie punten binnen te halen tegen
de nummer 8 Tricht.
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Stersponsoren A-selectie S.V. Capelle:
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