zaterdag 12 november 2011: Hardinxveld - S.V. Capelle 0-2 (0-0)

S.V. Capelle begon deze zaterdag goed aan de wedstrijd tegen
Hardinxveld. In het eerste kwartier zette Capelle Hardinxveld zwaar
onder druk. Na circa 8 minuten werd een schot van Tjeerd Verhoeven
door Hardinxveld keeper Van der Linden geblokt en de rebound van
Johan Rosenbrand ging over. Meteen hierna een omhaal van Jurgen
van Selst, waarbij de keeper wederom in de weg stond. Ook een kopbal
van Arnold van Pelt werd door Van der Linden uit het doel getikt. Na
circa 15 minuten kreeg Capelle wederom een goede kans, maar ook dit
schot van Tjeerd Verhoeven werd door de Hardinxveld goalie gekeerd.
Hierna brak een rustige fase aan in de wedstrijd. Kort voor rust werd
Capelle wederom gevaarlijk via Ruud Klijn en Jurgen van Selst, maar tot
een treffer leidde dit niet. Even later moest Capelle keeper Kuijsten in
actie komen om twee maal een Hardinxveld aanval onschadelijk te
maken. De ruststand bleef echter 0-0. Na de rust duurde het circa 10
minuten voordat Capelle wederom een goede kans kreeg: een vrije trap
van Jurgen Bakkers belandde bij Tjeerd Verhoeven, die met zijn schot
de paal raakte. Even laten werd Jurgen van Selst gevloerd binnen de 16
meter en dit betekende een penalty voor Capelle. Van Selst schoot deze
zelf binnen en derhalve een 0-1 voorsprong voor Capelle. In de 70e
minuut kwam Capelle goed weg toen een schot van Hardinxveld gered
werd door Capelle keeper Kuijsten en verdediger Antoine Pruijssers bij
de rebound attent was. Een kwartier voor tijd werd er wederom in het
strafschopgebied een overtreding op Capelle spits Van Selst gemaakt.
Deze schoot nogmaals een penalty binnen: 0-2 voor Capelle. De
blessuretijd van de wedstrijd was vrij lang, maar Capelle kwam niet meer
in de problemen en wist dus wederom 3 punten bij te schrijven.
Komende zaterdag speelt Capelle thuis de topper tegen nummer twee
WNC uit Waardenburg.
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