zaterdag 3 september 2011: S.V. Capelle - Groote Lindt 2-1 (0-0)

S.V. Capelle begon vandaag onder zonnige omstandigheden de
competitie in de tweede klasse f. Tegenstander was Groote Lindt uit
Zwijndrecht, die een goede voorbereiding achter de rug hadden. De
wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Onstenk uit
Wageningen, die een degelijke wedstrijd floot. Groote Lindt zette na de
aftrap meteen aan en de Capelle verdediging stond enige tijd onder
zware druk. Mede dankzij enkele reddingen van doelman Erik Kuijsten
bleef het echter 0-0. In de loop van de eerste helft kreeg Capelle meer
grip op de wedstrijd en wist het ook enkele mogelijkheden te creëren. De
0-0 bleef echter staan tot de rust. Na de rust ging de wedstrijd gelijk op,
maar werd Capelle steeds gevaarlijker voor het doel van Groote Lindt.
Dit leidde in de 60e minuut tot de 1-0 voorsprong voor Capelle. Erik
Kuijsten gaf een verre uittrap op Jurgen van Selst, die de bal hierna
voorlegde aan Tjeerd Verhoeven, die de 1-0 van dichtbij kon binnen
schieten. Even later (70e minuut) zorgde wederom Tjeerd Verhoeven
met een mooi afstandschot van 20 meter voor de 2-0, waarbij de bal op
fraaie wijze in de rechterhoek van het doel draaide. De wedstrijd was
hierna zeker niet beslist en Groote Lindt zette flink druk op het Capelle
doel. Capelle zelf kreeg ook nog mogelijkheden om de wedstrijd te
beslissen, maar verzuimde dit, zodat het tot het einde toe spannend
bleef. In de 85e minuut moest Groote Lindt met 10 man verder nadat
Kevin de Deugd met 2x geel van het veld moest. Groote Lindt wist hierna
toch nog dichterbij te komen. Een verre trap van Groote Lindt werd door
de Capelle defensie niet goed verwerkt en Steven Kramer kon hiervan
profiteren: 2-1. In de slotfase moest Capelle keeper Kuijsten nog enkele
reddingen verrichten, maar ook zijn collega Raymond Klootwyk aan de
overkant wist enkele malen de 3-1 te voorkomen. Uiteindelijk bleef het 21 en hierdoor kende Capelle vandaag een goede start in de tweede
klasse. Volgende week zaterdag wacht de zware uitwedstrijd tegen S.V.
Meerkerk, die vandaag overtuigend met 0-3 wonnen bij Pelikaan.
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