KNVB West I 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)

FC Abcoude 2
Legmeervogels 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

DEM 2
ZAP 2
KFC 2
SV Spartanen 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

Kampong 2
Hercules 2
SO Soest 2
RODA'23 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

dinsdag 5 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018
zondag 3 juni 2018

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Legmeervogels 2
FC Abcoude 2
Hercules 2
ZAP 2

RODA'23 2
SV Spartanen 2
KFC 2
SO Soest 2

1-3
5-0
8-0
1-4

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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

FC Abcoude 2
RODA'23 2

SO Soest 2
Hercules 2

2-2

3-3

5-3

Na verlenging

Strafschoppen

zie voetbal.nl

0-4

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 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

FC Abcoude 2

Hercules 2

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 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 zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West I 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)

VSV 2
Westfriezen 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

Kolping Boys 2
LSVV 2
HSV 2
de Foresters 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

Bloemendaal 2
Zwanenburg 2
AGB 2
ADO'20 4

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Westfriezen 2
VSV 2
Zwanenburg 2
LSVV 2

ADO'20 4
de Foresters 2
HSV 2
AGB 2

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

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

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.

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

VSV 2
Westfriezen 2

LSVV 2
Zwanenburg 2

1-2

zie voetbal.nl

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

12.00

G

Winnaar wedstrijd E

Winnaar wedstrijd F

Uitslag

FINALE KOMT TE VERVALLEN

De beide finalisten plaatsen zich voor de zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van de 1e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van de 2e ronde spelen nog voor één extra plek in de res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019 (zie aanvulling hieronder).

knvb.nl11111

KNVB West I 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)

FC Weesp 2
Teruggetrokken

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

Zaanlandia 2
SDZ 3
Sporting Martinus 2
AFC 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

Vriendenschaar 2
SCH'44 2
SO Soest 3
Zwaluwen Utrecht'11 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

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Teruggetrokken
FC Weesp 2
SCH'44 2
SDZ 3

Zwaluwen Utrecht'11 2
AFC 3
Sporting Martinus 2
SO Soest 3

5-3
0-1
5-3

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

Na verlenging

Strafschoppen

Na verlenging

Strafschoppen

2-2

7-6

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

zie voetbal.nl

E
F

FC Weesp 2
Zwaluwen Utrecht'11 2

SDZ 3
Sporting Martinus 2

1-5

zie voetbal.nl

1-1

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

12.00

G

Winnaar wedstrijd E

Winnaar wedstrijd F

Uitslag

FINALE KOMT TE VERVALLEN

De beide finalisten plaatsen zich voor de zondag res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezersDe
van
winnaar
de 1e ronde
van deplaatsen
finale plaatst
zich voor
zich de
voor
zondag
de zondag
res. 2e
res.
klasse
1e klasse
in hetinseizoen
het seizoen
2018-2019
2018-2019
De verliezers van de 2e ronde spelen nog voor één extra plek in de res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019 (zie aanvulling hieronder).

knvb.nl11111

KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zondag reserve
Nacompetitie: extra plekken in de reserve 1e klasse
In totaal komen er in het seizoen 2018-2019 in ieder geval drie extra plekken vrij in de res. 1e klasse. Twee van deze extra plekken worden opgevuld door de verliezend finalisten van de beide nacompetitiepoules 1A/2A+B en 1B/2C+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 1A/2A+B en 1B/2C+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.
Eerste ronde, donderdag 14 juni 20.00 uur
G
H

Thuis

Uit

FC Weesp 2
VSV 2

Sorting Martinus 2
Zwanenburg 2

Uitslag

Na verlenging

1-1
1-5

2-1

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
I

Thuis

Uit

FC Weesp 2

Zwanenburg 2

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 res. 1e klasse in het seizoen 2018-2019. De verliezers van wedstrijden G, H en I plaatsen zich voor de res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019.

knvb.nl11111

KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

WSV'30 2
de Rijp 2

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

Vrone 2
Meervogels'31 2
Swift 2
SVW'27 2

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

Always Forward 2
rkav Volendam 2
WV-HEDW 2
RKEDO 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

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

de Rijp 2
WSV'30 2
rkav Volendam 2
Meervogels'31 2

RKEDO 2
SVW'27 2
Swift 2
WV-HEDW 2

1-4
5-3
9-0
6-2

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

Na verlenging

Strafschoppen

Na verlenging

Strafschoppen

1-1

4-2

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

zie voetbal.nl

E
F

WSV'30 2
RKEDO 2

Meervogels'31 2
rkav Volendam 2

1-2

zie voetbal.nl

1-1

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

12.00

G

Winnaar wedstrijd E

Winnaar wedstrijd F

Uitslag

FINALE KOMT TE VERVALLEN

De finalisten plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

Hoofddorp 4
Spaarnwoude 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

Koedijk 4
Alliance'22 2
Assendelft 2
FC Uitgeest 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

Schoten 2
Hillegom 3
de Meer 2
DIOS 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

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Spaarnwoude 2
Hoofddorp 4
Hillegom 3
Alliance'22 2

DIOS 2
FC Uitgeest 3
Assendelft 2
de Meer 2

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

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

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.

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

FC Uitgeest 3
DIOS 2

de Meer 2
Hillegom 3

0-5

zie voetbal.nl

0-4

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 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

FINALE KOMT TE VERVALLEN
De finalisten plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

FC Aalsmeer 2
Fortius 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

Hillegom 4
DWS 2
Swift 6
OSV 2

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

Diemen 3
PVCV 3
Buitenveldert 4
TOG 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

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

Fortius 2
FC Aalsmeer 2
PVCV 3
DWS 2

TOG 2
OSV 2
Swift 6
Buitenveldert 4

3-3
2-2
2-6
B.N.O.

3-3
2-2

5-4
3-4

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

zondag 10 juni 2018
zondag 10 juni 2018

zie voetbal.nl

E
F

OSV 2
Fortius 2

DWS 2
Swift 6

4-1

zie voetbal.nl

1-2

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 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

FINALE KOMT TE VERVALLEN

De finalisten plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zondag 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)

Roda'46 2
sv Nieuw Utrecht 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

Kampong 3
Houten 3
AFC Quick 1890 2
SDO 3

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

Roda'46 4
MSV'19 2
de Meern 3
Magreb'90 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

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

zie voetbal.nl

A
B
C
D

sv Nieuw Utrecht 2
Roda'46 2
MSV'19 2
Houten 3

Magreb'90 3
SDO 3
AFC Quick 1890 2
de Meern 3

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

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

Na verlenging

Strafschoppen

3-4

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.

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

SDO 3
Magreb'90 3

Houten 3
AFC Quick 1890 2

1-3

zie voetbal.nl

Na verlenging

Strafschoppen

Na verlenging

Strafschoppen

1-5

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

FINALE KOMT TE VERVALLEN
De finalisten plaatsen zich voor de zondag res. 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zondag res. 3e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

