zaterdag 15 december 2012: Wieldrecht - S.V. Capelle 2-2 (1-0)
S.V. Capelle moest zaterdag naar Dordrecht voor de wedstrijd tegen
Wieldrecht. In de 3e minuut een scrimmage, waarbij Davey Van Balkom
en Jurgen van Selst in scoringspositie kwamen, maar dit leidde niet tot
een treffer. Even later een gevaarlijk moment van Wieldrecht: Capelle
doelman Erik Kuijsten liet de bal los, maar hiervan wisten de
Dordtenaren niet te profiteren. Na een kwartier een goede mogelijkheid
voor Capelle via Jurgen van Selst, maar zijn schot ging naast. Hierna
kwam Wieldrecht beter in de wedstrijd en moest Erik Kuijsten redding
brengen op een schot van Wieldrecht. Meteen hierna een gevaarlijke
corner van Wieldrecht, maar de kopbal ging over. Ook S.V. Capelle
kreeg even later een kopkans uit een corner, maar de inzet van Christian
van Hilst ging over. Op slag van rust een vrije trap van Wieldrecht, die
vrij ingekopt kon worden door Rory van der Weijden: 1-0.
Kort na de pauze schoot de ingevallen Onno Damen op het Wieldrecht
doel, maar zijn inzet werd gered. In de 55e minuut een aanval van S.V.
Capelle, waarbij Jurgen van Selst teruglegde op Ate Zijlmans. Deze
laatste schoot echter over en dus bleef Capelle op achterstand. Even
later kwam S.V. Capelle goed weg toen een kopbal van Wieldrecht op de
lat van het Capelle doel belandde. Halverwege de tweede helft een actie
van Capellenaar Davey van Balkom, waarbij de bal bij Tom Janssen
belandde. Zijn schot werd echter geblokt. In de 75e minuut een
gevaarlijke situatie voor het Wieldrecht doel doordat doelman Roy vd
Linden uit een corner de bal los liet. Capelle wist echter de gelijkmaker
niet binnen te tikken. Dit gebeurde wel in de 80e minuut toen Jurgen van
Selst uit een assist van Davey van Balkom de 1-1 kon binnen werken.
Enkele minuten later een vrije trap van Stefan Zopfi en hieruit kon Tom
Janssen via de kluts de 1-2 binnen koppen. S.V. Capelle dacht de
overwinning binnen te hebben, maar hier dacht Wieldrechtenaar Daan
Vegt anders over: deze schoot een vrije trap in de slotfase in de rechter
kruising en dit betekende een 2-2 eindstand. S.V. Capelle gaat nu de
winterstop in en hervat de competitie op zaterdag 19 januari met de
thuiswedstrijd tegen GDC.
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