zaterdag 10 mei 2014: Hardinxveld - S.V. Capelle 4-1 (1-1)
S.V. Capelle speelde zaterdag de laatste competitiewedstrijd in 2F uit bij
Hardinxveld. Voor beide ploegen stonden er geen belangen meer op het
spel. Al vroeg in de wedstrijd de voorsprong voor Capelle. Vanaf rechts
legde Rik Leijtens de bal voor het Hardinxveld doel, waarna Jurgen van
Selst van dichtbij de 0-1 kon binnen werken. Hierna enkele schotkansen
voor Hardinxveld, maar zonder resultaat. In de 19e minuut weer een
Capelle aanval. Alfi Damen speelde af op Jurgen van Selst, maar zijn
inzet werd gepakt door Hardinxveld doelman Van der Linden. Kort hierna
twee goede kopkansen voor Hardinxveld, maar deze gingen over en
naast. In de 27e minuut was het wel raak voor Hardinxveld. Capelle leed
balverlies, waarna Hardinxvelder Dennis van Es de 1-1 kon binnen
schieten. Enkele minuten voor rust nog een gevaarlijk moment voor het
Capelle doel, maar het schot ging naast.

Vijf minuten na rust kwam Hardinxveld op voorsprong: een aanval over
links werd afgerond door Lars Coerts en dus 2-1. In de 52e minuut leek
Capelle weer gelijk te komen via Jurgen van Selst, maar zijn doelpunt
werd onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. Halverwege de 2e helft
kon Capelle in een 3 tegen 1 situatie af op het Hardinxveld doel, maar dit
werd slordig uitgespeeld met balverlies als gevolg. Enkele minuten later
een vrije trap voor Hardinxveld, die genomen werd door Christian
Verschoor. Deze ging ongelukkig in het Capelle doel en dit betekende de
3-1. In de slotfase kwam Hardinxveld via Dennis van Es nog op 4-1.
Hiermee eindigde S.V. Capelle het wisselvallige seizoen in 2F op de 9e
plaats. Lienden werd kampioen, terwijl Altena en SC Everstein
rechtstreeks degradeerden naar de 3e klasse. GVV’63 en SVW mogen
via de nacompetitie lijfsbehoud proberen af te dwingen.
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