zaterdag 30 maart 2013: Rijsoord - S.V. Capelle 3-2 (3-1)
S.V. Capelle moest zaterdag naar Ridderkerk voor de wedstrijd tegen de
koploper van 2F Rijsoord. Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor
Rijsoord: in de 3e minuut ging een kopbal net naast het doel van Capelle
doelman Kuijsten, maar in de 10e minuut was het wel raak toen Khalid
Rahli op aangeven van Mike van Gool de 1-0 binnentikte. Kort hierna
was Capelle voor het eerst gevaarlijk, maar het schot van Rik Leijtens
ging naast. Na een kwartier profiteerde Rijsoord van een fout aan
Capelle zijde en was het Jason vd Berg, die Rijsoord op 2-0 bracht. In de
20e minuut een voorzet van Onno Damen op Jurgen van Selst, die hieruit
op fraaie wijze de 2-1 binnenschoot. Kort hierna nog een mogelijkheid
voor Johan Rosenbrand, maar zijn schot ging over. Na een half uur een
mooie crosspass van Rijsoord, waarbij de Capelle verdediging er niet
goed uit zag. Gerome van Zonderen maakte hier dankbaar gebruik van
en bracht Rijsoord op 3-1. Enkele minuten voor rust nog een grote kans
voor Rijsoord, maar gelukkig voor Capelle ging het schot van dichtbij
naast.
Meteen na rust twee goede mogelijkheden voor Rijsoord, maar de stand
bleef 3-1. Jurgen van Selst kreeg namens Capelle in de 59e minuut een
kans, maar zijn schot ging over. In de 67e minuut was het echter wel raak
voor Capelle toen het een penalty kreeg. In eerste instantie werd de
inzet van Jurgen van Selst nog gekeerd door Rijsoord keeper Kuipers,
maar uit de rebound wist Van Selst wel de 3-2 binnen te tikken. Hierna
verzuimde Rijsoord de wedstrijd definitief te beslissen, waardoor het tot
het slot spannend bleef. S.V. Capelle wist echter niet de gelijkmaker te
maken en dus een 3-2 overwinning voor Rijsoord, die mede door het
gelijkspel van Leerdam Sport bovenin goede zaken deden en normaliter
binnen afzienbare tijd de titel in 2F zullen pakken. Komende zaterdag
ontvangt S.V. Capelle op het eigen Mandemakers Sportpark v.v.
Hardinxveld. Voor S.V Capelle is dan een overwinning zeer wenselijk om
mee te blijven doen in de strijd om een periodetitel.
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