KNVB West II nacompetitie 2017-2018, Vrouwen zaterdag

Nacompetitie 1e Klasse A / 2e klasse A + B

Organsiatie: Landelijk

Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Land

Herkanser (Nr 10 1e klasse A)
Herkanser (Nr 11 1e klasse A)

Be Quick'28 VR2
Smerdiek VR1

West I Kampioen 2e klasse A
Hoogstgeklasseerde PK 2e klasse A
Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse A
Laagstgeklasseerde PK 2e klasse A

Hercules VR1
Deltasports'95 VR1
Blauw Geel'55 VR1
CSW VR1

West II Kampioen 2e klasse B
Hoogstgeklasseerde PK 2e klasse B
Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse B
Laagstgeklasseerde PK 2e klasse B

LYRA VR1
SSS VR2
Sportclub Monster VR1
DSVP 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

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Smerdiek VR1
Be Quick'28 VR2
SSS VR2
Deltasports'95 VR1

DSVP VR1
CSW VR1
Blauw Geel'55 VR1
Sportclub Monster VR1

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

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

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

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

CSW VR1
DSVP VR1

Sportclub Monster VR1
SSS VR2

3-1
0-1

zie voetbal.nl

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 verliezers van deze wedstrijden plaatsen zich voor de finale.

FINALE (één wedstrijd op neutraal terrein)

terrein: Schipluiden

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Sportclub Monster VR1

DSVP VR1

0-3

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 de 2e ronde, alsmede de winnaar van de finale plaatsten zich voor de zaterdag 1e Klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e 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, Vrouwen zaterdag
Nacompetitie 2e Klasse B / 3e Klasse C + D

Organisatie West II

Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

West II Herkanser (Nr 10 2e klasse B )
Herkanser (Nr 11 2e klasse B)

Berkel VR2
Brielle VR1

Zuid 1 Kampioen 3e Klasse C
Hoogstgeklasseerde PK 3e klasse C
Een na hoogst geklasseerde PK 3e klasse C
Laagstgeklasseerde PK 3e klasse C

JVOZ VR1
FC Dauwendaele VR1
VVAC VR1
IFC VR1

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

Den Hoorn VR1
Zuidland VR1
Ariston'80 VR1
FC 's-Gravenzande VR1

Zoals bekend valt er een aantal open plaatsen als gevolg van onder andere wegvallen beloften vrouwenteams uit de Topklasse vrouwen.
Daarnaast ook vanwege het wegvallen van enkele andere teams. Gevolg voor nacompetitie 2e/3e klasse vrouwen is als volgt:
Zaterdag 2e/3e klasse:
Na komende zaterdag is nacompetitie 2 e/3e klasse afgelopen, 8 finalisten van de nacompetities plaatsen zich voor 2 e klasse.

1e 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

Brielle VR1
Berkel VR2
Zuidland VR1
FC Dauwendaele VR1

FC 's-Gravenzande VR1
IFC VR1
VVAC VR1
Ariston'80 VR1

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

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

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

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 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

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

Berkel VR2
FC 's-Gravenzande VR1

Ariston'80 VR1
Zuidland VR1

3-0
0-3

zie voetbal.nl

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

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Winnaar wedstrijd E

Winnaar wedstrijd F

Uitslag

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 de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 2e Klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 3e Klasse in het seizoen 2018-2019
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