zaterdag 13 oktober 2012: Rijswijkse Boys - S.V. Capelle 6-2 (1-2)
In een regenachtig Rijswijk moest S.V. Capelle zaterdag aantreden
tegen nummer laatst Rijswijkse Boys. De eerste helft ging gelijk op,
waarbij het voetbal van beide kanten matig was. Jurgen van Selst kreeg
in de openingsfase een mogelijkheid, maar werd licht aangeraakt en
kwam ten val. Hierna een kans voor Martin Kant namens Rijswijk, maar
Capelle doelman Erik Kuijsten redde. In de 29e minuut een vrije trap voor
Rijswijk net buiten de 16 meter. Ricky Vroon schoot deze mooi via de
binnenkant paal binnen en dus 1-0. Lang kon Rijswijk niet van deze
voorsprong genieten, want meteen hierna bracht Jurgen van Selst
Capelle via een halve omhaal weer op gelijke hoogte: 1-1. In de 35e
minuut een goede kans voor Rijsiker Martin Kant, maar Erik Kuijsten
voorkwam een treffer. Kort voor rust kwam Capelle wel op voorsprong.
Via een pass van Antoine Pruijssers belandde de bal bij Jurgen van
Selst, die koel de 1-2 binnen schoot.
De tweede helft was nog maar net begonnen of Rijswijk kwam weer op
gelijke hoogte via Henri Versteeg: 2-2. Hierna volgde nog diverse
Rijswijk aanvallen en in de 50e minuut werd het dan ook 3-2 via Uslu.
Kort hierna een grote kans voor Jurgen van Selst op de gelijkmaker,
maar zijn lob ging naast. Hierna zakte S.V. Capelle, niet voor het eerst
dit seizoen, door een ondergrens heen, was het zelf nauwelijks meer
gevaarlijk en leed het veel onnodig balverlies. Rijswijk profiteerde hier
goed van en kwam in de 76e minuut via wederom Uslu op 4-2. Even later
werd het ook 5-2 via Martin Kant. Kort hierna kwam S.V. Capelle met 10
man te staan toen Arnold van Pelt wegens natrappen met rood van het
veld moest. Sven de Haan bepaalde in de slotfase de eindstand op 6-2.
S.V. Capelle zette dus de wisselvallige trend voort, waarbij
overwinningen worden afgewisseld met grote nederlagen. Komend
weekend heeft S.V. Capelle geen competitieverplichtingen en op
zaterdag 27-10 staat de thuiswedstrijd tegen het Gorkumse SVW op het
programma.
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