KNVB West II nacompetitie 2017-2018, JO19

Nacompetitie 2e Divisie A / 3e Divisie B +CD
Land

ARC JO19-1
Baronie JO19-1

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

West2 Kampong JO19-1
B
Barendrecht JO19-1
JVOZ JO19-1
Quick JO19-1

vvv
Hoogstgeklasseerde PK 2e klasse A

Zuid2 UNA JO19-1
C
Geldrop JO19-1
UDI'19/ CSU JO19-1
De Treffers JO19-1

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

Laagstgeklasseerde PK 2e klasse A

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
dinsdag 5 juni 2018
zaterdag 2 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Baronie JO19-1

De Treffers JO19-1

ARC JO19-1

Quick JO19-1

Geldrop JO19-1

JVOZ JO19-1

Barendrecht JO19-1

UDI'19/ CSU JO19-1

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

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

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 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

Quick JO19-1

Barendrecht JO19-1

1-2

De Treffers JO19-1

Geldrop JO19-1

2-2

zie voetbal.nl

Na verlenging

Strafschoppen

2-2

5-3

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 finale.

FINALE (terrein winnaar wedstrijd E)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Barendrecht JO19-1

De Treffers JO19-1

Uitslag

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 Divisie 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 Divisie in het seizoen 2018-2019
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KNVB West II nacompetitie 2017-2018, JO19
Nacompetitie 3e Divisie B / 4e Divisie B + C
West2 DHC JO19-1
West2 Kozakken Boys JO19-1
West De Jodan Boys JO19-1
B
TOGB JO19-1
Spijkenisse JO19-1
VOC JO19-1

Zuid1 Kloetinge JO19-1
C
SC 't Zand JO19-1
IFC JO19-1
MOC'17 JO19-1

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Kozakken Boys JO19-1

MOC'17 JO19-1

DHC JO19-1

VOC JO19-1

SC 't Zand JO19-1

Spijkenisse JO19-1

TOGB JO19-1

IFC JO19-1

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

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

Na verlenging

Strafschoppen

3-1

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 tweede ronde.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

zie voetbal.nl

Uit

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

DHC JO19-1

TOGB JO19-1

1-1

1-1

3-1

MOC'17 JO19-1

SC 't Zand JO19-1

2-0

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 finale.

FINALE (terrein winnaar wedstrijd E)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

DHC JO19-1

MOC'17 JO19-1

Uitslag

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 3e Divisie 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 4e Divisie in het seizoen 2018-2019

Nacompetitie 4e Divisie B/ Hoofdklasse D + E
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KNVB West II nacompetitie 2017-2018, JO19
West Smitshoek JO19-1
West DSO JO19-1
West Zwaluwen JO19-1
D
Nieuwerkerk JO19-1
MVV'27 JO19-1
BVCB JO19-1

West RKDEO JO19-1
E
VVSB JO19-1
Voorschoten'97 JO19-1
Den Hoorn JO19-1

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

Tijd

Wedstr.

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

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

Thuis

Uit

Uitslag

DSO JO19-1

Den Hoorn JO19-1

Smitshoek JO19-1

BVCB JO19-1

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

VVSB JO19-1

MVV'27 JO19-1

Nieuwerkerk JO19-1

Voorschoten'97 JO19-1

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.

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

Smitshoek JO19-1

Voorschoten'97 JO19-1

1-2

Den Hoorn JO19-1

VVSB JO19-1

3-1

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 (terrein winnaar wedstrijd E)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

zaterdag 16 juni 2018

zie voetbal.nl

G

Voorschoten'97 JO19-1

Den Hoorn JO19-1

Uitslag

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 4e Divisie 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 Hoofdklasse in het seizoen 2018-2019
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KNVB West II nacompetitie 2017-2018, JO19
Promotie JO19 naar Hoofdklasse

Zaterdag

1e klasse 1 (promotiepoule)

1
2

1e klasse 2 (promotiepoule)

1
2
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