KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag reserve

Nacompetitie res. Hoofdklasse A / res. 1e klasse A + B
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 res. Hoofdklasse A)
Herkanser (Nr. 13 res. Hoofdklasse A)

Katwijk 2
Jodan Boys 2

Kampioen res. 1e klasse A
Hoogstgeklasseerde PK res. 1e klasse A
Een na hoogst geklasseerde PK res. 1e klasse A
Laagstgeklasseerde PK res. 1e klasse A

FC 's-Gravenzande 2
ARC 2
Honselersdijk 2
Valken'68 2

Kampioen res. 1e klasse B
Hoogstgeklasseerde PK res. 1e klasse B
Een na hoogst geklasseerde PK res. 1e klasse B
Laagstgeklasseerde PK res. 1e klasse B

Capelle 2
SHO 2
Smitshoek 2
XerxesDZB 2

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
donderdag 31 mei 2018
zaterdag 2 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Jodan Boys 2
Katwijk 2
SHO 2
ARC 2

XerxesDZB 2
Valken'68 2
Honselersdijk 2
Smitshoek 2

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

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

Na verlenging

Strafschoppen

2-2

10-9

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

Valken'68 2
Jodan Boys 2

Smitshoek 2
SHO 2

1-4
2-0

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

Smitshoek 2

Jodan Boys 2

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 winnaar van de finale plaatst zich voor de zaterdag res. Hoofdklasse 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 res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag reserve

Nacompetitie res. 1e klasse A / res. 2e klasse A + B
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 12 res. 1e klasse A)
Herkanser (Nr. 13 res. 1e klasse A)

RCL 2
Westlandia 2

Kampioen res. 2e klasse A
Hoogstgeklasseerde PK res. 2e klasse A
Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e klasse A
Laagstgeklasseerde PK res. 2e klasse A

FC Lisse 3
Quick Boys 4
Rijnsburgse Boys 3
DSO 3

Kampioen res. 2e klasse B
Hoogstgeklasseerde PK res. 2e klasse B
Een na hoogst geklasseerde PK res. 2e klasse B
Laagstgeklasseerde PK res. 2e klasse B

Verburch 2
Die Hahge 2
VDL 2
Deltasport 2

Eerste ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
Datum
dinsdag 5 juni 2018
dinsdag 5 juni 2018
dinsdag 5 juni 2018
dinsdag 5 juni 2018

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Westlandia 2
RCL 2
Die Hahge 2
Quick Boys 4

Deltasport 2
DSO 3
Rijnsburgse Boys 3
VDL 2

2-0
3-1
5-1
4-6

ivm bekerfinaledag zie voetbal.nl
ivm bekerfinale

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

RCL 2
Westlandia 2

VDL 2
Die Hahge 2

0-0
2-3

3-0

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

RCL 2

Die Hahge 2

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 res. 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 res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag reserve

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

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

Barendrecht 3
Soccer Boys 2

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

Sportlust'46 2
DSO 2
Alexandria'66 3
BVCB 3

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

Spijkenisse 2
Zuidland 2
NSVV 2
FC Binnenmaas 2

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

Soccer Boys 2
Barendrecht 3
Zuidland 2
DSO 2

FC Binnenmaas 2
BVCB 3
Alexandria'66 3
NSVV 2

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

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

Na verlenging

Strafschoppen

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

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

BVCB 3
Soccer Boys 2

DSO 2
Zuidland 2

1-0
3-2

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

BVCB 3

Soccer Boys 2

2-2

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 res. 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 res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag reserve

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

Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse A)
Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse A)

SEV 2
Ter Leede 3

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

DoCoS 2
FC Rijnvogels 3
Leiden 2
Valken'68 3

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

Ariston'80 2
Scheveningen 3
KMD 2
DSVP 3

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

Ter Leede 3
SEV 2
Scheveningen 3
FC Rijnvogels 3

DSVP 3
Valken'68 3
Leiden 2
KMD 2

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

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.

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

SEV 2
Ter Leede 3

FC Rijnvogels 3
Scheveningen 3

1-1
1-1

1-3
1-1

4-2

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

FC Rijnvogels 3

Ter Leede 3

1-3

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 res. 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 res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag reserve

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

Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse B)
Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse B)

GDA 2
Maasdijk 2

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

Jodan Boys 4
Kagia 3
ARC 5
Be Fair 3

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

Berkel 2
SVS 2
Schoonhoven 2
Dilettant 3

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
donderdag 31 mei 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Maasdijk 2
GDA 2
SVS 2
Kagia 3

Dilettant 3
Be Fair 3
ARC 5
Schoonhoven 2

6-3
3-1
4-2
3-1

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.

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

GDA 2
Maasdijk 2

Kagia 3
SVS 2

3-2
2-2

2-2

3-5

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

GDA 2

SVS 2

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

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag reserve

Nacompetitie res. 2e klasse C / res. 3e klasse E + F
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse C)
Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse C)

Zwaluwen 3
Be Fair 2

Kampioen res. 3e klasse E
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse E
Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse E
Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse E

Westlandia 3
Excelsior M. 3
Naaldwijk 2
Honselersdijk 3

Kampioen res. 3e klasse F
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse F
Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse F
Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse F

HVC'10 2
IJVV de Zwervers 2
Bergambacht 2
Hermes DVS 2

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

Be Fair 2
Zwaluwen 3
IJVV de Zwervers 2
Excelsior M. 3

Hermes DVS 2
Honselersdijk 3
Naaldwijk 2
Bergambacht 2

6-5
5-0
3-2
3-2

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.

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

Zwaluwen 3
Be Fair 2

Excelsior M. 3
IJVV de Zwervers 2

0-0
2-3

1-1

4-3

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

Zwaluwen 3

IJVV de Zwervers 2

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 res. 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 res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zaterdag reserve

Nacompetitie res. 2e klasse D / res. 3e klasse G + H
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse D)
Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse D)

Nieuwenhoorn 2
Oude Maas 2

Kampioen res. 3e klasse G
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse G
Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse G
Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse G

Rijnmond Hoogvliet Sport 2
Brielle 3
Jonge Spartaan 2
SHO 4

Kampioen res. 3e klasse H
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse H
Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse H
Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse H

Rhoon 2
Barendrecht 4
Smitshoek 3
Oud-Beijerland 2

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

Oude Maas 2
Nieuwenhoorn 2
Barendrecht 4
Brielle 3

Oud-Beijerland 2
SHO 4
Jonge Spartaan 2
Smitshoek 3

0-2
1-0
2-7
1-1

1-1

5-4

Na verlenging

Strafschoppen

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

Nieuwenhoorn 2
Oud-Beijerland 2

Brielle 3
Jonge Spartaan 2

1-2
1-0

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

Brielle 3

Oud-Beijerland 2

0-1

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 res. 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 res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

