zaterdag 7 februari 2015: Delta Sports - S.V. Capelle 6-3 (3-1)
S.V. Capelle speelde zaterdag de eerste competitiewedstrijd na de
winterstop tegen Delta Sports. In Houten kwamen de gastheren al na
enkele minuten op 1-0. Er werd hierbij voor buitenspel gevlagd, maar
scheidsrechter Kuijntjes interpreteerde deze situatie als een bewuste
terugspeelbal van S.V. Capelle en nam hierdoor het advies van de
grensrechter niet over. Hierna nog een grote kans voor Delta Sports,
maar doelman Kuijsten redde. Halverwege de eerste helft kwam S.V.
Capelle op gelijke hoogte: een vrije trap van Stefan Zopfi werd door een
Delta Sports speler in het eigen doel gewerkt en dus 1-1. Kort hierna
werd het echter al weer 2-1: S.V. Capelle bouwde slordig op en leed
balverlies, waarna een aanval van Delta Sports volgde, die door Van
Genderen werd afgerond. Kort voor rust breidde Delta Sports de
voorsprong uit: Capelle doelman Kuijsten liet een voorzet los, waarna
Delta Sports de 3-1 kon binnen werken.
Na de rust volgde al snel de 4-1 via Stefan Dijs. In de 50e minuut een
aanval van S.V. Capelle via Davey van Balkom. Er was
miscommunicatie binnen de Delta Sports verdediging, waarna hun
keeper via een curve zelf de 4-2 binnen schoot. Het leek weer een
wedstrijd te worden, maar in de 60e minuut scoorde Delta Sports de 5-2,
waarbij de Capelle verdediging er niet uit goed uit zag. In de 68e minuut
scoorde de ingevallen Corry Ndongala na een mooie actie de 5-3 voor
S.V. Capelle. Het slotakkoord was echter voor Delta Sports: een corner
werd binnengewerkt en dus 6-3. Voetballend kon S.V. Capelle vandaag
aardig mee met het spel van Delta Sports, maar door het naïeve
verdedigen werd toch een ruime nederlaag geleden. Komende zaterdag
is S.V. Capelle vrij i.v.m. carnaval en de week er op wacht op het eigen
Mandemakers Sportpark de belangrijke wedstrijd tegen S.V. Meerkerk.
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