zaterdag 18 april 2015: Nivo Sparta - S.V. Capelle 2-0 (0-0)
S.V. Capelle ging zaterdag naar Zaltbommel voor de wedstrijd tegen de
nummer 3 van 2F Nivo Sparta. In de openingsfase enkele kansen voor
Nivo Sparta, maar Capelle keeper Kuijsten hield zijn doel schoon.
Gaandeweg de eerste helft nam S.V. Capelle meer initiatief. Een schot
van Arnold van Pelt werd geblokt met de hand, maar helaas voor
Capelle werd dit niet geconstateerd. Enkele minuten voor rust brak Corry
Ndongala door en kwam vrij voor het Nivo doel, maar de keeper
voorkwam een Capelle doelpunt. Net voor rust viel de bal vanuit een
corner van Nivo Sparta op de lat van het Capelle doel en kwam Capelle
goed weg.
Na de rust een fase met enkele goede kansen voor Capelle. Via een
combinatie met Corry Ndongala werd Jurgen van Selst in stelling
gebracht. Het schot van de laatste ging net naast. Even later een voorzet
van Tjeerd Verhoeven, die in het 5 meter gebied voor de voeten van
Corry Ndongala belandde. Helaas voor Capelle ging zijn inzet over het
doel van Nivo. In de 51e minuut een mooie Capelle aanval via Tjeerd
Verhoeven. Deze legde af op Corry Ndongala, die alleen op de keeper af
kon, maar Nivo doelman Westerlaken hield zijn doel schoon. Hierna een
fase met 2 goede kansen voor Nivo Sparta, waarbij Erik Kuijsten en
Jurgen Bakkers namens Capelle redding brachten. In de 78e minuut
verdedigde Capelle slordig met balverlies tot gevolg. Capelle doelman
Kuijsten maakte een overtreding binnen de 16 meter en kreeg zijn 2e
gele kaart. Dit betekende dat Capelle met 10 man verder moest. Rik
Leijtens ging op doel en pakte nog bijna de strafschop van Tim de Laat,
maar toch werd het 1-0. In de slotfase kon Capelle gezien de numerieke
minderheid weinig kansen meer creëren. Nivo Sparta besliste de
wedstrijd in de 85e minuut definitief: via Jordi de Wit werd het 2-0. S.V.
Capelle heeft nog kans om de nacompetitie voor lijfsbehoud te halen,
maar zal dan zaterdag thuis wel moeten winnen van GRC’14.
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