KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

TOGB 2
Laakkwartier 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

WIK 2
VELO 2
Teylingen 2
ESTO 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

Antibarbari 2
Spartaan'20 2
CVV Zwervers 2
Nieuwerkerk 2

Westlandia 2 heeft aangegeven in het seizoen 2018/'19 niet meer uit de komen in de cat. A op zondag. Er is derhalve 1 plaats extra beschikbaar in de res. Hoofdklasse.
Hierdoor is wedstrijd G overbodig geworden en zijn de winnaars van de wedstrijden E en F direct geplaatst voor de zondag res. Hoofdklasse in het seizoen 2018-2019.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Laakkwartier 2
TOGB 2
Spartaan'20 2
VELO 2

Nieuwerkerk 2
ESTO 2
Teylingen 2
CVV Zwervers 2

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

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

0-3
3-2
2-0
VELO niet opgekomen!!

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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

TOGB 2
Nieuwerkerk 2

CVV Zwervers 2
Spartaan'20 2

2-0
0-5

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

zondag 17 juni 2018

12.00

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 plaatsten zich voor de zondag res. Hoofdklasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

SJC 3
HVV 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

Graaf WII VAC 2
WVC 2
Foreholte 3
Boshuizen 2

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

DHL 2
Quick 4
HMSH 2
VUC 3

VELO 2 heeft aangegeven in het seizoen 2018/'19 niet meer uit de komen in de cat. A op zondag.
Als gevolg van de extra promotie naar de res. Hoofdklasse ontstaat er in ieder geval 2 open plaatsen in de res. 1e klasse.
Hierdoor zijn de wedstrijden G en H overbodig geworden en zijn de winnaars van de wedstrijden E en F direct geplaatst voor de zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019.

Eerste ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
Datum
Tijd
Wedstr.
Thuis
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
A
HVV 2
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
B
SJC 3
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
C
Quick 4
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
D
WVC 2

Uit
VUC 3
Boshuizen 2
Foreholte 3
HMSH 2

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

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 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
zondag 10 juni 2018
zie voetbal.nl
E
Boshuizen 2
zondag 10 juni 2018
zie voetbal.nl
F
HVV 2

Uit
HMSH 2
Quick 4

Uitslag
5-1
4-0

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 winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de derde ronde.

Derde ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
Datum
Tijd
Wedstr.
Thuis
zondag 17 juni 2018
12.00
G1
Winnaar wedstrijd E

Uit
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 verliezer van deze wedstrijd plaatst 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
Verliezer wedstrijd G1
donderdag 21 juni 2018
zie voetbal.nl
H

Uit
Verliezer wedstrijd G2

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 zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e en 2e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

Den Hoorn 3
SV Charlois 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

Wippolder 2
Oliveo 3
Zoetermeer 4
SEP 2

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

Delft 2
MSV'71 2
ONA 2
VOC 4

VELO 2 heeft aangegeven in het seizoen 2018/'19 niet meer uit de komen in de cat. A op zondag.
Als gevolg van de extra promotie naar de res. Hoofdklasse ontstaat er in ieder geval 2 open plaatsen in de res. 1e klasse.
Hierdoor zijn de wedstrijden G en H overbodig geworden en zijn de winnaars van de wedstrijden E en F direct geplaatst voor de zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019.

Eerste ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
Datum
Tijd
Wedstr.
Thuis
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
A
SV Charlois 2
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
B
Den Hoorn 3
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
C
MSV'71 2
zondag 3 juni 2018
zie voetbal.nl
D
Oliveo 3

Uit
VOC 4
SEP 2
Zoetermeer 4
ONA 2

Uitslag
1-8
2-2
1-7
0-0

Na verlenging

Strafschoppen

3-3

2-3

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
zondag 10 juni 2018
zie voetbal.nl
E
SEP 2
zondag 10 juni 2018
zie voetbal.nl
F
VOC 4

Uit
Oliveo 3
Zoetermeer 4

Uitslag
2-2
2-5

Na verlenging
4-2

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 derde ronde.

Derde ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
Datum
Tijd
Wedstr.
Thuis
zondag 17 juni 2018
12.00
G2
Winnaar wedstrijd E

Uit
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 verliezer van deze wedstrijd plaatst 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
Verliezer wedstrijd G1
donderdag 21 juni 2018
zie voetbal.nl
H

Uit
Verliezer wedstrijd G2

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 zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e en 2e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zondag reserve

Nacompetitie res. 2e klasse A t/m D / res. 3e klasse A t/m E
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

In deze nacompetitie zullen de nrs. 10 en 11 van de res. 2 e klassen met de periodekampioenen van de res. 3 e klassen spelen in 7 poules voor (als gevolg van extra promotie naar de res. 1e klasse)
in totaal 10 plaatsen in de res. 2e klassen. De 10e open plaats zal niet worden opgevuld!
Indien na het afwerken van alle poulewedstrijden nog geen beslissing is gevallen door middel van wedstrijdpunten dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie.
Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen.
Om te voorkomen dat twee of meerdere teams op een later tijdstip moeten terugkomen om strafschoppen te nemen zullen direct na afloop van elke wedstrijd strafschoppen worden genomen
op de wijze zoals omschreven is in de "spelregels van het voetbal".
Er dient te allen tijde een winnaar uit iedere strafschoppenserie te komen.
Poule 1
1 Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse A)
2 Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse A
3 Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse B

Warmunda 2
Wilhelmus 3
WIK 3
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse A

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 3 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

1
2
3

Wilhelmus 3
WIK 3
Warmunda 2

WIK 3
Warmunda 2
Wilhelmus 3

1-2

zie voetbal.nl
zie voetbal.nl

1
2
3
4

Poule 2
Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse A)
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse C
Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse A
Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse D

4-2
Warmunda komt niet op!
Warmunda komt niet op!

1e
2e
3e

De poulewinnaar plaatst zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De nummers 2 en 3 plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

Strafschoppen

WIK 3
Wilhelmus 3
Warmunda 2

Zoetermeer 3
Swift Boys 2
Foreholte 4
HMC 3

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 17 juni 2018
zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

1A
1B
2A
2B
3A
3B

Zoetermeer 3
Swift Boys 2
Foreholte 4
HMC 3
Zoetermeer 3
Foreholte 4

HMC 3
Foreholte 4
Zoetermeer 3
Swift Boys 2
Swift Boys 2
HMC 3

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

De poulewinnaar en de nummer 2 plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De nummers 3 t/m 4 plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

Uitslag

Strafschoppen

4-3
1-0
Zoetermeer 3 gaat niet opkomen!
2-2
1-1

1e
2e
3e
4e

?-?
2-3
5-3
?-?

Swift Boys 2
HMC 3
Foreholte 4
Zoetermeer 3

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zondag reserve

Vervolg Nacompetitie res. 2e klasse A t/m D / res. 3e klasse A t/m E
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

In deze nacompetitie zullen de nrs. 10 en 11 van de res. 2 e klassen met de periodekampioenen van de res. 3 e klassen spelen in 7 poules voor (als gevolg van extra promotie naar de res. 1e klasse)
in totaal 10 plaatsen in de res. 2e klassen. De 10e open plaats zal niet worden opgevuld!
Indien na het afwerken van alle poulewedstrijden nog geen beslissing is gevallen door middel van wedstrijdpunten dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie.
Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen.
Om te voorkomen dat twee of meerdere teams op een later tijdstip moeten terugkomen om strafschoppen te nemen zullen direct na afloop van elke wedstrijd strafschoppen worden genomen
op de wijze zoals omschreven is in de "spelregels van het voetbal".
Er dient te allen tijde een winnaar uit iedere strafschoppenserie te komen.
Poule 3
1 Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse B)
2 Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse B
3 Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse A

Laakkwartier 3
HBS 4
Graaf WII VAC 3
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse A

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

zondag 3 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

1
2
3

HBS 4
Graaf WII VAC 3
Laakkwartier 3

Graaf WII VAC 3
Laakkwartier 3
HBS 4

1-5 *

zie voetbal.nl
zie voetbal.nl

De poulewinnaar plaatst zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De nummers 2 en 3 plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

1
2
3
4

Poule 4
Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse B)
Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse C)
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse D
Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse B

Strafschoppen
* wedstrijd ongeldig verklaard wegens
ongerechtigde spelers bij Graaf WII VAC.

3-0

Graaf WII VAC 3 is uit de nacompetitie gehaald.

1e
2e
3e

Laakkwartier 3
HBS 4
Graaf WII VAC 3

TAC'90 2
VUC 2
REMO 3
BMT 3

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Strafschoppen

zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 17 juni 2018
zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

1A
1B
2A
2B
3A
3B

TAC'90 2
VUC 2
REMO 3
BMT 3
TAC'90 2
REMO 3

BMT 3
REMO 3
TAC'90 2
VUC 2
VUC 2
BMT 3

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

?-?
?-?
?-?
?-?
5-4
?-?

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

De poulewinnaar en de nummer 2 plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De nummers 3 t/m 4 plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

1e
2e
3e
4e

REMO 3
VUC 2
BMT 3
TAC'90 2

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zondag reserve

Vervolg Nacompetitie res. 2e klasse A t/m D / res. 3e klasse A t/m E
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

In deze nacompetitie zullen de nrs. 10 en 11 van de res. 2 e klassen met de periodekampioenen van de res. 3 e klassen spelen in 7 poules voor (als gevolg van extra promotie naar de res. 1e klasse)
in totaal 10 plaatsen in de res. 2e klassen. De 10e open plaats zal niet worden opgevuld!
Indien na het afwerken van alle poulewedstrijden nog geen beslissing is gevallen door middel van wedstrijdpunten dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie.
Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen.
Om te voorkomen dat twee of meerdere teams op een later tijdstip moeten terugkomen om strafschoppen te nemen zullen direct na afloop van elke wedstrijd strafschoppen worden genomen
op de wijze zoals omschreven is in de "spelregels van het voetbal".
Er dient te allen tijde een winnaar uit iedere strafschoppenserie te komen.
Poule 5
1 Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse C)
2 Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse D
3 Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse E

Antibarbari 4
Taurus 2
VEP 3
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse A

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Strafschoppen

zondag 3 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

1
2
3

Taurus 2
VEP 3
Antibarbari 4

VEP 3
Antibarbari 4
Taurus 2

0-3
3-3
0-4

5-2
3-4
?-?

zie voetbal.nl
zie voetbal.nl

1e
2e
3e

De poulewinnaar plaatst zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De nummers 2 en 3 plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

Poule 6
1 Herkanser (Nr. 11 res. 2e klasse D)
2 Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse E
3 Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse C

VEP 3
Taurus 2
Antibarbari 4

VFC 2
FC IJsselmonde 2
DONK 3
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse A

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Strafschoppen

zondag 3 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

1
2
3

FC IJsselmonde 2
DONK 3
VFC 2

DONK 3
VFC 2
FC IJsselmonde 2

7-4
6-2
1-3

4-5
4-4
?-?

zie voetbal.nl
zie voetbal.nl

De poulewinnaar plaatst zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De nummers 2 en 3 plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

1e
2e
3e

FC IJsselmonde 2
DONK 3
VFC 2

knvb.nl11111

KNVB West II nacompetitie 2017-2018, zondag reserve

Vervolg Nacompetitie res. 2e klasse A t/m D / res. 3e klasse A t/m E
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

In deze nacompetitie zullen de nrs. 10 en 11 van de res. 2 e klassen met de periodekampioenen van de res. 3 e klassen spelen in 7 poules voor (als gevolg van extra promotie naar de res. 1e klasse)
in totaal 10 plaatsen in de res. 2e klassen. De 10e open plaats zal niet worden opgevuld!
Indien na het afwerken van alle poulewedstrijden nog geen beslissing is gevallen door middel van wedstrijdpunten dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie.
Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen.
Om te voorkomen dat twee of meerdere teams op een later tijdstip moeten terugkomen om strafschoppen te nemen zullen direct na afloop van elke wedstrijd strafschoppen worden genomen
op de wijze zoals omschreven is in de "spelregels van het voetbal".
Er dient te allen tijde een winnaar uit iedere strafschoppenserie te komen.
Poule 7
1 Herkanser (Nr. 10 res. 2e klasse D)
2 Een na hoogst geklasseerde PK res. 3e klasse E
3 Laagstgeklasseerde PK res. 3e klasse C
4

Antibarbari 3
CWO 1
Groeneweg 3
Hoogstgeklasseerde PK res. 3e klasse A

Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

Strafschoppen

zondag 3 juni 2018
zondag 10 juni 2018
zondag 17 juni 2018

zie voetbal.nl

1
2
3

CWO 1
Groeneweg 3
Antibarbari 3

Groeneweg 3
Antibarbari 3
CWO 1

6-3
1-2
4-1*

?-?
4-3
gestaakt

1e
2e
3e

Antibarbari 3
CWO 1
Groeneweg 3

zie voetbal.nl
zie voetbal.nl

De poulewinnaar plaatst zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De nummers 2 en 3 plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019
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