zaterdag 11 april 2015: S.V. Capelle – Geinoord 1-2 (0-2)
S.V. Capelle ontving zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark de
koploper van 2F Geinoord uit Nieuwegein. De openingsfase was
duidelijk voor Geinoord. In de 2e minuut een grote kans voor de
bezoekers, maar gelukkig voor Capelle werd hierbij de paal geraakt.
Even later was het wel raak: Nourdin Harmazi profiteerde van balverlies
van de Capelle defensie en werkte de 0-1 binnen. Kort hierna pakte
Capelle keeper Kuijsten nog een gevaarlijk schot. S.V. Capelle kreeg na
een kwartier haar eerste kans. Onno Damen had een mooie actie en
legde af op Jurgen van Selst, die er goed voor stond, maar onterecht
werd afgevlagd vanwege buitenspel. Davey van Balkom zag na een half
uur zijn kopbal net naast het Geinoord doel gaan. Even later nog een
kopbal van Christian van Hilst, maar deze werd goed verdedigd door
Geinoord. Het was echter Geinoord dat wel wist te scoren: in de slotfase
van de eerste helft onderschepten ze een slechte terugspeelbal van
Capelle en weer was het Nourdin Harmazi, die scoorde: 0-2.
Na de rust was Geinoord was gevaarlijk met 2 vrije trappen, maar die
werden gepakt door Capelle doelman Kuijsten. In de 66e minuut een
overtreding op Jurgen van Selst in de 16 meter. Geinoord verdediger
Van Hoogdalem kreeg hiervoor geel. Van Selst scoorde de 1-2. Meteen
hierna nogmaals geel voor de betreffende verdediger i.v.m. commentaar
en dus kon Geinoord met 10 man verder. In de slotfase ging Capelle op
zoek naar gelijkmaker en was het enkele keren gevaarlijk, maar tot de
gelijkmaker leidde dit niet. Geinoord ging met een 1-2 overwinning naar
huis en wordt zo goed als zeker de kampioen van 2F. Komende
zaterdag gaat S.V. Capelle op bezoek in Zaltbommel bij Nivo Sparta.
Voor S.V. Capelle is het dan van belang om weer eens de 3 punten te
pakken, maar gezien de goede vorm van Nivo Sparta zal dit niet
eenvoudig zijn.
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S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door:
Hoveniersbedrijf Dennis Snijders
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Autobedrijf Van de Werken
INTERSPORT Waalwijk
Bakkerij Verschuren

