zaterdag 6 april 2013: S.V. Capelle - Hardinxveld 4-0 (1-0)
S.V. Capelle speelde zaterdag op het eigen Mandemakers Sportpark
tegen Hardinxveld. In het begin een licht veldoverwicht van Hardinxveld,
waarbij Capelle doelman Kuijsten redding moest brengen op een inzet
van de Hardinxveld spits. Verder gingen twee schoten van de
Hardinxvelders naast. Na een kwartier een kopbal van Capellenaar
Onno Damen, maar deze werd gepakt door Hardinxveld keeper Van der
Linden. Deze redde even later ook een inzet van Jurgen van Selst. In de
32e minuut was het wel raak voor Capelle. Een vrije trap van Stefan Zopfi
belandde via Jurgen van Selst bij Tom Janssen, die de 1-0
binnenwerkte. Kort voor rust nog een actie van Onno Damen, maar zijn
inzet werd onschadelijk gemaakt door de Hardinxveld doelman.

Kort nu de rust een gevaarlijk moment voor het Capelle doel, waarbij
Hardinxveld het zijnet raakte. Even later nog een kans voor open doel
voor Hardinxveld, maar de inzet werd geblokt door Sijmen Branderhorst.
In de 63e minuut was het echter Capelle dat scoorde: na een korte
corner passeerde Rik Leijtens een tegenstander en schoot hierna in de
linkerhoek de 2-0 binnen. Tien minuten later een actie van Tom Janssen,
die een goede voorzet gaf op Jurgen van Selst. Deze omspeelde de
Hardinxveld doelman en schoot Capelle naar de 3-0 en dus was de
wedstrijd beslist. In de slotfase bepaalde Rik Leijtens de eindstand op 40. S.V. Capelle deed hiermee in de subtop van 2F goede zaken en staat
nu op de 3e plaats. Komende zaterdag wacht S.V. Capelle de
uitwedstrijd tegen nummer 10 Ameide. Voor beide partijen zijn de
belangen groot: Ameide vecht nog tegen degradatie en S.V. Capelle
heeft de punten hard nodig in de strijd om een periodetitel.
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S.V. Capelle “pupil van de week” mede mogelijk gemaakt door:
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