zaterdag 14 december 2013: S.V. Capelle - Hardinxveld 1-4 (1-1)
S.V. Capelle speelde zaterdag in 2F tegen VV Hardinxveld. Al vroeg in
de wedstrijd een grote kans voor Hardinxveld, maar deze werd geblokt
door Capelle keeper Erik Kuijsten. In de 6e minuut was het wel raak voor
S.V. Capelle. Via een actie van Rik Leijtens belandde de bal bij Tjeerd
Verhoeven, die de bal over Hardinxveld keeper Vd Linden schoot: 1-0.
Even later een kans voor Onno Damen, maar zijn inzet werd gepakt door
de Hardinxveld keeper. Hierna nog een schietkans voor Tjeerd
Verhoeven, maar dit schot ging naast. In de 23e minuut bracht Rik
Leijtens Onno Damen in stelling, die na een actie voorlangs schoot.
Hardinxveld kreeg in de 30e minuut nog een goede kans, maar Capelle
keeper Kuijsten wist een treffer te voorkomen. Kort voor rust was het
echter wel raak voor Hardinxveld. Aanvaller Vd Bout werd niet door
Capelle verdedigd en kon vrij de 1-1 binnen schieten.
In de 2e helft na circa 10 minuten een grote kans voor Hardinxveld, maar
Capelle verdediger Antoine Pruijssers haalde de bal van de lijn. Even
later leek het 2-1 voor Capelle te worden, maar de inzet werd met de
hand door een speler van Hardinxveld uit het doel geslagen. Helaas voor
Capelle werd deze handsbal niet geconstateerd door scheidsrechter Van
Oort. S.V. Capelle probeerde nog voor de overwinning te gaan, maar tot
grote kansen leidde dit niet. Hardinxveld slaagde hier in de slotfase wel
in, waarbij het in enkele minuten via twee kopballen van Van Es en
Zwakhals zelfs op 1-3 kwam. In de laatste minuut volgde nog een
penalty voor Hardinxveld, waardoor het zelfs op 1-4 kwam. Een
enigszins geflatteerde overwinning voor Hardinxveld, maar gezien de 2e
helft was het wel terecht dat Hardinxveld de 3 punten mee naar huis
nam. S.V. Capelle gaat nu de winterstop in en begint de competitie weer
op zaterdag 18 januari met de thuiswedstrijd tegen GJS uit Gorinchem.
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