KNVB West I nacompetitie 2017-2018, Vrouwen zondag

Nacompetitie 1e Klasse C / 2e klasse E + F
Herkanser (Nr 10 1e klasse C)
Herkanser (Nr 11 1e klasse C)

Kolping Boys vr1
De Zweef VR1

Kampioen 2e klasse E
Hoogstgeklasseerde PK 2e klasse E
Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse E
Laagstgeklasseerde PK 2e klasse E

Velsen VR1
Winkel VR1
WVC VR1
Limmen VR1

Kampioen 2e klasse F
Hoogstgeklasseerde PK 2e klasse F
Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse F
Laagstgeklasseerde PK 2e klasse F

SEP VR1
SC 't Zand VR2
Bavel VR2
Antibarbari VR1

1e ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

De Zweef VR1
Kolping Boys vr1
SC 't Zand VR2
Winkel VR1

Antibarbari VR1
Limmen VR1
WVC VR1
Bavel VR2

BNO
1-5
5-1
1-7

zie voetbal.nl
zie voetbal.nl
zie voetbal.nl

Na verlenging

Strafschoppen

Na verlenging

Strafschoppen

Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt er een verlenging van twee keer vijftien minuten;
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de tweede ronde.

2e ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

Limmen VR1
De Zweef VR1

Bavel VR2
SC 't Zand VR2

1-2

zie voetbal.nl

2-2

2-4

Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt er een verlenging van twee keer vijftien minuten;
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de finale.

VERLIEZERSFINALE (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat) EXTRA PLEK:

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Limmen VR1

De Zweef VR1

6-0

Na verlenging

Strafschoppen

Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt er een verlenging van twee keer vijftien minuten;
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.

De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e Klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde, alsmede de verliezer van de finale plaatsen zich voor de 2e Klasse in het seizoen 2018-2019
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Nacompetitie 2e Klasse E / 3e Klasse A + B
Herkanser (Nr 10 2e klasse E)
Herkanser (Nr 11 2e klasse E)

Overbos VR1
Purmerland VR1

Kampioen 3e Klasse A
Hoogstgeklasseerde PK 3e klasse A
Een na hoogst geklasseerde PK 3e klasse A
Laagstgeklasseerde PK 3e klasse A

DWOW VR1
WSV 30 VR1
RKEDO VR1
ST West Frisia/ Dindua VR1

Kampioen 3e klasse B
Hoogstgeklasseerde PK 3e klasse B
Een na hoogst geklasseerde 3e klasse B
Laagstgeklasseerde PK 3e klasse B

Sporting 70 VR1
Bunnik 73 VR1
SV Achterveld VR1
VEP VR1

teruggetrokken uit de nacompetitie

teruggetrokken uit de nacompetitie

1e ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Purmerland VR1
Overbos VR1
Bunnik 73 VR1
WSV 30 VR1

VEP VR1
ST West Frisia/ Dindua VR1
RKEDO VR1
SV Achterveld VR1

BNO
2-2
4-1
1-0

zie voetbal.nl
zie voetbal.nl
zie voetbal.nl

Na verlenging

Strafschoppen

3-2

Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt er een verlenging van twee keer vijftien minuten;
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de tweede ronde.

2e ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

Overbos VR1
Purmerland VR1

WSV 30 VR1
Bunnik 73 VR1

TNO

zie voetbal.nl

Na verlenging

Strafschoppen

Na verlenging

Strafschoppen

0-2

Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt er een verlenging van twee keer vijftien minuten;
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de finale.

FINALE (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat)

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

G

WSV 30 VR1

Bunnik 73 VR1

2-0

Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt er een verlenging van twee keer vijftien minuten;
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.

De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e Klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde, alsmede de verliezer van de finale plaatsen zich voor de 3e Klasse in het seizoen 2018-2019
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e

e

Zondag 2 /3 klasse:
Na finales 17 juni, spelen de verliezend finalisten volgens onderstaand schema 1 beslissende wedstrijd op 24 juni bij eerstgenoemde (via loting bepaald) voor een plek in de 2 e klasse:
Verliezer NC 2e klasse E – verliezer NC 2e klasse F
Verliezer NC 2e klasse G – verliezer NC 2e klasse H

Bunnik 73 VR1
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