KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zondag standaard

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

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

Hillegom 1
Assendelft 1

Kampioen 2e klasse A
Zaanlandia 1
Hoogstgeklasseerde PK 2e klasse A
SV Spartanen 1
Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse A de Zouaven 1
Laagstgeklasseerde PK 2e klasse A
HSV 1
Kampioen 2e klasse B
NVC 1
Hoogstgeklasseerde PK 2e klasse B
Kampong 1
Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse B SO Soest 1
Laagstgeklasseerde PK 2e klasse B
Hooglanderveen 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

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

14.00
14.00
14.00
14.00

A
B
C
D

Assendelft 1
Hillegom 1
Kampong 1
SV Spartanen 1

Hooglanderveen 1
HSV 1
de Zouaven 1
SO Soest 1

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

Na verlenging

Strafschoppen

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 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

zondag 10 juni 2018

14.00

E
F

HSV 1
Assendelft 1

SV Spartanen 1
de Zouaven 1

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

(Voorlopig) opgeschort
1-1

1-1

4-3

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 (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

14.00

G

Winnaar wedstrijd E

Assendelft 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 zondag 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 zondag 2e klasse in het seizoen 2018-2019
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Nacompetitie 2e klasse A / 3e klasse A + B
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

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

Texel'94 1
VSV 1

Kampioen 3e klasse A
FC Den Helder 1
Hoogstgeklasseerde PK 3e klasse A
ZAP 1
Een na hoogst geklasseerde PK 3e klasse A Meervogels'31 1
Laagstgeklasseerde PK 3e klasse A
Vitesse'22 1
Kampioen 3e klasse B
Beemster 1
Hoogstgeklasseerde PK 3e klasse B
VVW 1
Een na hoogst geklasseerde PK 3e klasse B rkav Volendam 1
Laagstgeklasseerde PK 3e klasse B
Spirit'30 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

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

14.00
14.00
14.00
14.00

A
B
C
D

VSV 1
Texel'94 1
VVW 1
ZAP 1

Spirit'30 1
Vitesse'22 1
Meervogels'31 1
rkav Volendam 1

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

Na verlenging

Strafschoppen

3-3

3-1

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 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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

14.00
14.00

E
F

Texel'94 1
Spirit'30 1

ZAP 1
VVW 1

1-1

1-2

Strafschoppen

3-0

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 2e klasse. De verliezers spelen nog voor één extra plek in de 2e klasse.

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

14.00

G

Winnaar wedstrijd E

Winnaar wedstrijd F

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de 2e klasse in het seizoen 2018-2019

Beide finalisten plaatsen zich voor de zondag 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van de 1e ronde plaatsen zich voor de zondag 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
De verliezers van de 2e ronde spelen voor nog één extra plek in de 2e klasse in het seizoen 2018-2019.
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Nacompetitie 2e klasse B / 3e klasse C + D
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

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

DCG 1
PVCV 1

Kampioen 3e klasse C
SDZ 1
Hoogstgeklasseerde PK 3e klasse C
RODA'23 1
Een na hoogst geklasseerde PK 3e klasse C ZSGOWMS 1
Laagstgeklasseerde PK 3e klasse C
Schoten 1
Kampioen 3e klasse D
AFC Quick 1890 1
Hoogstgeklasseerde PK 3e klasse D
APWC 1
Een na hoogst geklasseerde PK 3e klasse D Saestum 1
Laagstgeklasseerde PK 3e klasse D
Zwaluwen Utrecht'11 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

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

13.00
14.00
14.00
14.00

A
B
C
D

PVCV 1
DCG 1
APWC 1
RODA'23 1

Zwaluwen Utrecht'11 1
Schoten 1
ZSGOWMS 1
Saestum 1

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

3-3

5-4

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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

14.00
14.00

E
F

Schoten 1
PVCV 1

RODA'23 1
APWC 1

1-2
4-0

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 2e klasse. De verliezers spelen nog voor één extra plek in de 2e klasse.

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

14.00

G

Winnaar wedstrijd E

Winnaar wedstrijd F

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

De winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de 2e klasse in het seizoen 2018-2019

Beide finalisten plaatsen zich voor de zondag 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van de 1e ronde plaatsen zich voor de zondag 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
De verliezers van de 2e ronde spelen voor nog één extra plek in de 2e klasse in het seizoen 2018-2019.
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Nacompetitie: extra plekken in de 2e klasse
In totaal komen er in het seizoen 2018-2019 in ieder geval drie extra plekken vrij in de 2e klasse. Twee van deze extra plekken worden opgevuld door de verliezend finalisten van de beide nacompetitiepoules 2A/3A+B en 2B/3C+D
De finales hoeven daardoor niet gespeeld te worden. Er blijft dan nog één extra plek open, waar de vier verliezers van de tweede ronde van beide nacompetitiepoules 2A/3A+B en 2B/3C+D voor gaan spelen.

De verliezers zijn door loting aan elkaar gekoppeld en spelen één wedstrijd tegen elkaar op donderdag 14 juni om 20.00 uur. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de uiteindelijke finale op zondag 17 juni om 14.00 uur.
Eerste ronde, donderdag 14 juni 20.00 uur
G
H

Thuis

Uit

APWC 1
VVW 1

Texel'94 1
Schoten 1

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.
Finale, zondag 17 juni 14.00 uur
I

Thuis

Uit

Winnaar wedstrijd H

Winnaar wedstrijd G

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 winnaar van wedstrijd I plaatst zich voor de 2e klasse in het seizoen 2018-2019. De verliezers van wedstrijden G, H en I plaatsen zich voor de 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
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Nacompetitie 3e klasse A / 4e klasse A + B
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

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

JVC 1
Zeevogels 1

Kampioen 4e klasse A
Winkel 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse A
Succes 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse A SRC 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse A
Schagen 1
Kampioen 4e klasse B
Koedijk 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse B
de Rijp 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse B Hugo Boys 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse B
vv Bergen 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

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

14.00
14.00
14.00
14.00

A
B
C
D

Zeevogels 1
JVC 1
de Rijp 1
Succes 1

vv Bergen 1
Schagen 1
SRC 1
Hugo Boys 1

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

1-3

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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

14.00
14.00

E
F

JVC 1
vv Bergen 1

Hugo Boys 1
de Rijp 1

2-6

Na verlenging

Strafschoppen

3-0

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 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

14.00

G

Hugo Boys 1

vv Bergen 1

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 winnaar van de finale plaatst zich voor de zondag 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 zondag 4e klasse in het seizoen 2018-2019
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Nacompetitie 3e klasse B / 4e klasse C + D
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

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

Hauwert'65 1
Dynamo 1

Kampioen 4e klasse C
VVS'46 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse C
de Valken 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse C Always Forward 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse C
HSV Sport 1889 1
Kampioen 4e klasse D
SVA 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse D
WSV'30 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse D Ilpendam 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse D
Knollendam 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

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

14.00
14.00
14.00
14.00

A
B
C
D

Dynamo 1
Hauwert'65 1
WSV'30 1
de Valken 1

Knollendam 1
HSV Sport 1889 1
Always Forward 1
Ilpendam 1

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

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 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

14.00
14.00

E
F

Hauwert'65 1
Dynamo 1

De Valken 1
WSV'30 1

2-1

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 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

14.00

G

Hauwert'65 1

Dynamo 1

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

United/DAVO 1
Wijk aan Zee 1

Kampioen 4e klasse E
HBC 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse E
Zwanenburg 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse E DSS 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse E
NFC 1
Kampioen 4e klasse F
de Meer 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse F
Swift 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse F VVA/Spartaan 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse F
IVV 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

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

14.00
14.00
16.00
14.00

A
B
C
D

Wijk aan Zee 1
United/DAVO 1
Swift 1
Zwanenburg 1

IVV 1
NFC 1
DSS 1
VVA/Spartaan 1

0-7
T.N.O.
1-1
2-0

Na verlenging

Strafschoppen

2-2

2-4

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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

14.00
14.00

E
F

NFC 1
IVV 1

Zwanenburg 1
DSS 1

0-4
4-1

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

zondag 17 juni 2018

14.00

G

Zwanenburg 1

IVV 1

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

knvb.nl11111

KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

Waterwijk 1
Vreeswijk 1

Kampioen 4e klasse G
Real Sranang 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse G
Ankaraspor 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse G GeuzenMiddenmeer 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse G
Allen Weerbaar 1
Kampioen 4e klasse H
HDS 1
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse H
Zeist 1
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse H t Goy 1
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse H
UVV 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

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

14.00
14.00
14.00
14.00

A
B
C
D

Vreeswijk 1
Waterwijk 1
Zeist 1
Ankaraspor 1

UVV 1
Allen Weerbaar 1
GeuzenMiddenmeer 1
t Goy 1

2-4
1-1
1-1
2-4

2-1
2-4

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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

14.00
14.00

E
F

Waterwijk 1
UVV 1

t Goy 1
Geuzen/Middenmeer 1

3-1

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 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

14.00

G

Waterwijk 1

UVV 1

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 winnaar van de finale plaatst zich voor de zondag 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 zondag 4e klasse in het seizoen 2018-2019
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Nacompetitie: extra plekken in de 3e klasse
In totaal komen er in het seizoen 2018-2019 in ieder geval drie extra plekken vrij in de 3e klasse. Indien Wijk aan Zee zich handhaaft in de derde klasse dan zullen het vier extra plekken zijn.
Er zijn daarom twee verschillende scenario's mogelijk:
A:

Wijk aan Zee handhaaft zich in de 3e klasse. In dat geval zullen de vier verliezend finalisten zich alsnog plaatsen voor de 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
Onderstaand scenario komt daarmee geheel te vervallen.

B:

Wijk aan Zee degradeert naar de 4e klasse. In dat geval zullen er drie extra plekken te vergeven zijn in de 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
* Indien Wijk aan Zee verliezend finalist is, dan plaatsen de overige drie verliezend finalisten zich automatisch voor de 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
* Indien Wijk aan Zee al voor de finale is uitgeschakeld, dan spelen de vier verliezend finalisten voor de drie extra plekken volgens onderstaande schema:

De verliezers zijn door loting aan elkaar gekoppeld en spelen één wedstrijd tegen elkaar op donderdag 21 juni om 20.00 uur. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
De verliezers van deze twee wedstrijden spelen nog tegen elkaar voor de laatste extra plek op zondag 24 juni om 14.00 uur. De winnaar van deze wedstrijd plaatst zich ook voor de 3e klasse in het seizoen 2018-2019.
Donderdag 21 juni 20.00 uur
H
I

Thuis
Verliezer finale 3A/4A+B
Verliezer finale 3D/4G+H

Uit
Verliezer finale 3B/4C+D
Verliezer finale 3C/4E+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.
Zondag 24 juni 14.00 uur
J

Thuis
Verliezer wedstrijd I

Uit
Verliezer wedstrijd H

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.
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Nacompetitie 4e klasse A t/m H / 5e klasse A t/m C
Het programma en alle speeldata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Eerste ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
Herkanser (Nr. 10 4e klasse A)
Herkanser (Nr. 11 4e klasse A)

Dirkshorn 1
ZDH 1

Herkanser (Nr. 10 4e klasse B)
Herkanser (Nr. 11 4e klasse B)

Alcmaria Victrix 1
Nieuwe Niedorp 1

Herkanser (Nr. 11 4e klasse C)
Herkanser (Nr. 12 4e klasse C)

Sporting Andijk 1
ALC 1

Herkanser (Nr. 11 4e klasse D)
Herkanser (Nr. 12 4e klasse D)

Zaandijk 1
SDOB 1

Herkanser (Nr. 10 4e klasse E)
Herkanser (Nr. 11 4e klasse E)

BSM 1
DIO 1

Herkanser (Nr. 10 4e klasse F)
Herkanser (Nr. 11 4e klasse F)

TABA 1
Germaan/De Eland 1

Herkanser (Nr. 10 4e klasse G)
Herkanser (Nr. 11 4e klasse G)

s Graveland 1
ASV'65 1

Herkanser (Nr. 11 4e klasse H)
Herkanser (Nr. 12 4e klasse H)

Rivierwijkers 1
Odijk 1

Zondag 3 juni om 14.00 uur:

Uitslag
Graftdijk 1

Heemstede 1

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 eerste ronde plaatst zich voor de tweede ronde. De verliezer van de eerste ronde plaatst zich voor de zondag 5e klasse in het seizoen 2018-2019.

Tweede ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
Zondag 10 juni om 14.00 uur:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kampioen 5e klasse A
Hoogstgeklasseerde PK 5e klasse A
Duinrand S 1
Een na hoogst geklasseerde PK 5e klasse A Callantsoog 1
Laagstgeklasseerde PK 5e klasse A
Wiron 1
Kampioen 5e klasse B
Hoogstgeklasseerde PK 5e klasse B
Sporting S 1
Een na hoogst geklasseerde PK 5e klasse B Berkhout 1
Laagstgeklasseerde PK 5e klasse B
Graftdijk 1
Kampioen 5e klasse C
Hoogstgeklasseerde PK 5e klasse C

3-jun

11

12

Dirkshorn 1
Duinrand S 1
Alcmaria Victrix 1
Nieuwe Niedorp 1
Sporting S 1
Zaandijk 1
BSM 1
TABA 1
Geinburgia 1
s Graveland 1
ASV'65 1
Rivierwijkers 1

Uitslag
Sporting Andijk 1
ZDH 1
Heemstede 1
SDOB 1
ALC 1
Wiron 1
Callantsoog 1
DIO 1
Germaan/De Eland 1
Berkhout 1
Odijk 1
Kismet 1

Na verlenging

Strafschoppen

1-0
4-1
1-0
0-2
3-1
5-1
5-0
3-1
2-4
2-0
10 - 4
9-1

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 12 winnaars van de tweede ronde plaatsen zich voor de vierde klasse.
De 12 verliezers van de tweede ronde plaatsen zich voor de zondag 5e klasse in het seizoen 2018-2019.

Geinburgia 1

Een na hoogst geklasseerde PK 5e klasse C Kismet 1
Laagstgeklasseerde PK 5e klasse C
Heemstede 1

Derde ronde hoeft niet meer gespeeld te worden i.v.m. de extra open plekken in de 4e klasse!
Zondag 17 juni om 14.00 uur:
1
2
3
4
5
6

Winnaar wedstrijd 1
Winnaar wedstrijd 2
Winnaar wedstrijd 5
Winnaar wedstrijd 6
Winnaar wedstrijd 9
Winnaar wedstrijd 10

Winnaar wedstrijd 3
Winnaar wedstrijd 4
Winnaar wedstrijd 7
Winnaar wedstrijd 8
Winnaar wedstrijd 11
Winnaar wedstrijd 12
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