zaterdag 12 oktober 2013: S.V. Capelle – FC Lienden 2-3 (1-2)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark FC
Lienden. Al in de 2e minuut een goede mogelijkheid voor S.V. Capelle uit
een corner, waarbij de kopbal van Christian van Hilst van de lijn werd
gehaald. Het schot uit de rebound van Jimmy Moonen ging naast. Even
later nog een actie van Davey van Balkom, maar zijn schot werd gepakt
door Lienden doelman Van Binsbergen. Hierna nog een schietkans voor
Van Balkom, maar ook deze inzet werd gekeerd door de Lienden
doelman. In de 10e minuut twee goede mogelijkheden voor Lienden,
maar deze schoten gingen naast het Capelle doel. In de 20e minuut een
strafschop voor Lienden: Echahbouni schoot deze binnen en dus 0-1
voor Lienden. Enkele minuten later een voorzet van Davey van Balkom,
die door Jurgen van Selst tegen de lat werd gekopt. Capelle had
nogmaals pech toen Onno Damen in de 30e minuut op de lat schoot. In
de 37e minuut kwam Lienden met 10 man te staan toen Bouraarassi na
een elleboogstoot met rood van het veld moest. Ook Lienden trainer Van
Zanten kreeg een rode kaart. Na de hervatting had S.V. Capelle een
goede kans via Rik Leijtens, maar zijn schot ging net naast. Toch was
het Lienden dat, ondanks de numerieke minderheid, in de 45e minuut op
0-2 kwam via een snelle counter van Echahbouni. S.V. Capelle wist toch
nog op slag van rust de aansluitingstreffer te maken: op aangeven van
Onno Damen zorgde Jurgen van Selst voor de 1-2.
Na de rust een goede kans voor Capelle via Onno Damen, maar de
Lienden doelman hield zijn doel schoon. Ook een vrije trap van Stefan
Zopfi werd door hem gepakt. Lienden loerde met zijn gevaarlijke
aanvallers op de counter en kreeg nog enkele mogelijkheden, maar
zonder resultaat. Ook S.V. Capelle kreeg een aantal kansen, maar de
stand bleef tot diep in de 2e helft 1-2. In de 90e minuut kwam Capelle
toch nog op gelijke hoogte. Een voorzet van Onno Damen werd door
Jurgen van Selst binnengekopt en dus 2-2. S.V. Capelle leek een punt te
pakken, maar vergat na de aftrap te verdedigen, waardoor Lienden
eenvoudig op het Capelle doel af kon: het was wederom Echahbouni die
scoorde en dus een 2-3 overwinning voor Lienden. Komende zaterdag is
S.V. Capelle vrij en de week er op mag het op bezoek bij Meerkerk.
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S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door:
Hoveniersbedrijf Dennis Snijders
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