zaterdag 14 april 2012: S.V. Capelle – Hardinxveld 4-0 (3-0)

S.V. Capelle speelde deze zaterdag tegen middenmoter Hardinxveld. Na
circa 5 minuten leek Hardinxveld te profiteren van een foutieve pass van
Capelle, maar Christian van Hilst wist de bal nog tijdig te
onderscheppen. Meteen hierna de eerste grote kans voor Capelle,
waarbij Davey van Balkom de lat raakte. Na een kwartier was het wel
raak voor Capelle. Via een actie van Davey van Balkom belandde de bal
bij Johan Rosenbrand, die de 1-0 binnen kopte achter Hardinxveld
keeper Van der Linden. Even later weer een goede mogelijkheid voor
Capelle, maar het schot van Rik Leijtens werd geblokt. Hardinxveld deed
hierna nog iets terug, maar Van Holten schoot over. In de 30e minuut
werd een aanval opgezet door Rik Leijtens, waarbij de bal via een
combinatie met Johan Rosenbrand en Davey van Balkom weer terug
belandde bij Leijtens. Deze schoot hieruit de 2-0 binnen. Kort voor rust
werd het zelfs 3-0 voor Capelle via een mooi afstandschot van Jurgen
Bakkers.
Na de rust speelde Capelle de wedstrijd degelijk uit. Johan Rosenbrand
raakte in de 54e minuut namens Capelle nog de lat van het Hardinxveld
doel. Even later nog een kans voor Hardinxveld, waarbij het schot net
over ging. Rik Leijtens schoot enkele minuten later net naast het doel
van Hardinxveld, maar in de 72e minuut was het wel raak voor Capelle
via Arnold van Pelt, die zijn vrijgezellendag vierde met een prachtig
doelpunt: van 25 meter afstand schoot hij de bal hard binnen en dit
betekende de 4-0. Deze stand bleef ook staan tot het laatste fluitsignaal
van de goed leidende scheidsrechter Ngoumout uit ’s-Gravenpolder.
Door deze overwinning speelde Capelle zich veilig in de 2e klasse F.
S.V. Capelle speelt nu nog 3 wedstrijden, waarbij komende zaterdag in
Waardenburg de uitwedstrijd tegen koploper WNC op het programma
staat.
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