zaterdag 3 november 2012: Hardinxveld - S.V. Capelle 3-1 (1-0)
S.V. Capelle moest zaterdag naar middenmoter Hardinxveld. In de
openingsfase een onrustig S.V. Capelle, waarbij Hardinxveld een aantal
kleine kansen kreeg. Halverwege de 1e helft de eerste mogelijkheid voor
Capelle. Via een korte corner kon Rik Leijtens de bal binnen schieten,
maar zijn inzet werd gered. In de 38e minuut een aanval van Hardinxveld
over links, waarbij de voorzet tegen de paal van het Capelle doel ging.
De afvallende bal was voor Hardinxveld aanvaller Richard Zwakhals, die
via de binnenkant paal de 1-0 binnen schoot. Kort voor rust een snelle
aanval van S.V. Capelle. Davey van Balkom veroverde de bal en gaf
deze door aan Rik Leijtens, die Jurgen van Selst vrij voor Hardinxveld
doelman V.d. Linden zette. Het schot van Van Selst ging helaas voor
Capelle net langs de paal.
Na de rust was de eerste mogelijkheid voor Hardinxveld: een schot vanaf
de 16 meter ging naast. In de 51e minuut een lange trap van Capelle
doelman Kuijsten. Deze belandde bij Jurgen van Selst, die alleen op het
Hardinxveld doel af kon en nu was het wel raak: 1-1. Kort hierna een
voorzet van Ate Zijlmans, waaruit Johan Rosenbrand naast kopte.
Hierna kwam een fase dat Hardinxveld de betere kansen kreeg. In de
68e minuut leidde dit tot een doelpunt, waarbij wederom Richard
Zwakhals scoorde: vanuit de kluts schoot hij de 2-1 binnen. Enkele
minuten voor tijd leek Capelle op gelijke hoogte te komen via een kopbal
van Tom Janssen, maar de Hardinxveld doelman wist de bal op
miraculeuze wijze uit het doel te tikken. Kort hierna besliste Hardinxveld
de wedstrijd: via een counter zorgde Lars Coerts voor de 3-1. In de
slotfase kreeg Jurgen van Selst nog een kans, maar zijn kopbal ging net
naast. Door deze nederlaag moet S.V. Capelle ook nadrukkelijk naar
onderen gaan kijken. Het is dan ook zaak om in de komende
thuiswedstrijd tegen Ameide weer eens drie punten te pakken. Dit zal
geen gemakkelijke opgave worden, omdat Ameide de competitie goed
begonnen is en momenteel op de 5e plaats in de tweede klasse F staat.
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