KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie 1e klasse B / 2e klasse C + D
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 1e klasse B)
Herkanser (Nr. 13 1e klasse B)

DCV 1
Nieuwenhoorn 1

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

Die Haghe 1
Valken'68 1
UVS 1
Honselersdijk 1

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

BVCB 1
Hellevoetsluis 1
Berkel 1
Sparta (AV) 1

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Nieuwenhoorn 1
DCV 1
Hellevoetsluis 1
Valken'68 1

Sparta (AV) 1
Honselersdijk 1
UVS 1
Berkel 1

1-3
1-2
0-0
1-0

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

Na verlenging

Strafschoppen

1-0

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 winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de tweede ronde.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

Honselersdijk 1
Sparta (AV) 1

Valken'68 1
Hellevoetsluis 1

7-0
2-1

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 finale.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Honselersdijk 1

Sparta (AV) 1

6-1

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 zaterdag 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 zaterdag 2e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie 2e klasse C / 3e klasse A + B
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 2e klasse C)
Herkanser (Nr. 13 2e klasse C)

Lugdunum 1
CVC Reeuwijk 1

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

Soccer Boys 1
Van Nispen 1
DWO 1
FC Oudewater 1

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

Sportclub Monster 1
VELO 1
MVV'27 1
LYRA 1

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

CVC Reeuwijk 1
Lugdunum 1
VELO 1
Van Nispen 1

LYRA 1
FC Oudewater 1
DWO 1
MVV'27 1

1-0
2-2
1-1
0-0

2-3
4-1
0-0

4-3

Na verlenging

Strafschoppen

Strafschoppen

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

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.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

FC Oudewater 1
CVC Reeuwijk 1

Van Nispen 1
VELO 1

1-0
1-3

zie voetbal.nl

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

Na verlenging

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

FC Oudewater 1

VELO 1

2-2

3-5

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 zaterdag 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 zaterdag 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie 2e klasse D / 3e klasse C + D
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 2e klasse D)
Herkanser (Nr. 13 2e klasse D)

VDL 1
Piershil 1

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

Kethel Spaland 1
Spirit 1
DVO'32 1
Dilettant 1

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

NSVV 1
Rijnmond Hoogvliet Sport 1
FC Binnenmaas 1
SV Charlois 1

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Piershil 1
VDL 1
Rijnmond Hoogvliet Sport 1
Spirit 1

SV Charlois 1
Dilettant 1
DVO'32 1
FC Binnenmaas 1

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

Uitslag

Na verlenging

Piershil gaat niet opkomen!
4-1
1-0
1-1
2-2

Strafschoppen

4-2

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.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

VDL 1
SV Charlois 1

Spirit 1
Rijnmond Hoogvliet Sport 1

0-3
2-2

3-3

1-4

Na verlenging

Strafschoppen

zie voetbal.nl

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

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Spirit 1

Rijnmond Hoogvliet Sport 1

5-1

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 zaterdag 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 zaterdag 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie 3e klasse A / 4e klasse A + C
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 3e klasse A)
Herkanser (Nr. 13 3e klasse A)

Koudekerk 1
LSVV'70 1

Kampioen 4e klasse A
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse A
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse A
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse A

VVSB 1
Oegstgeest 1
SEV 1
Alphia 1

Kampioen 4e klasse C
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse C
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse C
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse C

NSV'46 1
Aarlanderveen 1
Siveo'60 1
Floreant 1

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

LSVV'70 1
Koudekerk 1
Aarlanderveen 1
Oegstgeest 1

Floreant 1
Alphia 1
SEV 1
Siveo'60 1

3-2
0-2
1-1
1-1

1-1
2-2

3-5
2-3

Na verlenging

Strafschoppen

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

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.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

Alphia 1
LSVV'70 1

Siveo'60 1
SEV 1

2-0
4-1

zie voetbal.nl

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

Na verlenging

Strafschoppen

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Alphia 1

LSVV'70 1

1-1

1-1

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 winnaar van de finale plaatst zich voor de zaterdag 3e 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 zaterdag 4e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie 3e klasse B / 4e klasse B + D
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 3e klasse B)
Herkanser (Nr. 13 3e klasse B)

GDA 1
Ariston'80 1

Kampioen 4e klasse B
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse B
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse B
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse B

DUNO 1
Loosduinen 1
HVV Hercules 1
SV Houtwijk 1

Kampioen 4e klasse D
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse D
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse D
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse D

Wateringse Veld GONA 1
Vredenburch 1
Semper Altius 1
Quintus 1

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Ariston'80 1
GDA 1
Vredenburch 1
Loosduinen 1

Quintus 1
SV Houtwijk 1
HVV Hercules 1
Semper Altius 1

2-1
5-2
1-2
4-0

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

Na verlenging

Strafschoppen

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.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

GDA 1
Ariston'80 1

Loosduinen 1
HVV Hercules 1

2-3
0-3

zie voetbal.nl

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

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Loosduinen 1

HVV Hercules 1

2-3

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 zaterdag 3e 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 zaterdag 4e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie 3e klasse C / 4e klasse E + F
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 3e klasse C)
Herkanser (Nr. 13 3e klasse C)

Lekkerkerk 1
Zestienhoven 1

Kampioen 4e klasse E
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse E
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse E
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse E

FC IJsselmonde 1
CKC 1
Bergambacht 1
Gouda 1

Kampioen 4e klasse F
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse F
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse F
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse F

CION 1
FC Maense 1
VFC 1
Victoria'04 1

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

dinsdag 5 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
dinsdag 5 juni 2018
dinsdag 5 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Zestienhoven 1
Lekkerkerk 1
FC Maense 1
CKC 1

Victoria'04 1
Gouda 1
Bergambacht 1
VFC 1

1-2
3-0
1-2
6-3

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

Na verlenging

Strafschoppen

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.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Na verlenging

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

Lekkerkerk 1
Victoria'04 1

CKC 1
Bergambacht 1

1-1
1-2

2-1

zie voetbal.nl

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

Na verlenging

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Lekkerkerk 1

Bergambacht 1

1-1

3-1

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 zaterdag 3e 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 zaterdag 4e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie 3e klasse D / 4e klasse G + H
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 3e klasse D)
Herkanser (Nr. 13 3e klasse D)

Zinkwegse Boys 1
Rockanje 1

Kampioen 4e klasse G
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse G
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse G
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse G

OVV 1
Vierpolders 1
Zwartewaal 1
BZC/Zuiderpark 1

Kampioen 4e klasse H
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse H
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse H
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse H

Oud-Beijerland 1
ZBVH 1
DVV'09 1
Goudswaardse Boys 1

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Rockanje 1
Zinkwegse Boys 1
ZBVH 1
Vierpolders 1

Goudswaardse Boys 1
BZC/Zuiderpark 1
Zwartewaal 1
DVV'09 1

3-0
2-5
0-3
4-1

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.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

BZC/Zuiderpark 1
Rockanje 1

Vierpolders 1
Zwartewaal 1

zie voetbal.nl

Uitslag

gestaakt stand staken 3-4 wordt eindstand!
2-1

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

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Vierpolders 1

Rockanje 1

3-0

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 zaterdag 3e 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 zaterdag 4e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

