KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

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

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

Te Werve 1
Vitesse Delft 1

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

BOL 1
Blauw-Wit Beursbengels 1
ZOB 1
HFC EDO 1

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

Geinoord Nieuwegein 1
Victoria 1
Roda'46 1
FC Almere 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

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

14.30
17.00
14.30
14.30

A
B
C
D

Vitesse Delft 1
Te Werve 1
Victoria 1
Blauw-Wit Beursbengels 1

FC Almere 1
HFC EDO 1
ZOB 1
Roda'46 1

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

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

Na verlenging

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

14.30
14.30

E
F

Te Werve 1
FC Almere 1

Roda'46 1
Victoria 1

1-1

1-3

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 finale.

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

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

zaterdag 16 juni 2018

14.30

G

Winnaar wedstrijd E

Winnaar wedstrijd F

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

Doordat er in het seizoen 2018-2019 een extra plek vrijkomt in de 1e klasse hoeft de finale niet gespeeld te worden.
Beide finalisten plaatsen zich voor de zaterdag 1e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 2e klasse in het seizoen 2018-2019
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KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard
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)

Amstelveen/Heemraad 1
HBOK 1

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

OFC 1
Hellas Sport 1
Sporting Andijk 1
HCSC 1

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

Zandvoort 1
Stormvogels 1
Overbos 1
IJmuiden 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

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

14.30
14.30
14.30
14.30

A
B
C
D

HBOK 1
Amstelveen/Heemraad 1
Stormvogels 1
Hellas Sport 1

IJmuiden 1
HCSC 1
Sporting Andijk 1
Overbos 1

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

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

Uitslag

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

14.30
14.30

E
F

HCSC 1
HBOK 1

Hellas Sport 1
Stormvogels 1

0-1

Na verlenging

Strafschoppen

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 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

14.30

G

Hellas Sport 1

HBOK 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 winnaar van de finale plaatst zich voor de zaterdag 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezer van de finale plaatst zich voor wedstrijd H, voor een extra plek in de 2e klasse (zie twee sheets verder)
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 3e 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)

CJVV 1
VVZ'49 1

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

Waterwijk 1
BFC 1
FC Hilversum 1
JOS/Watergraafsmeer 1

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

Benschop 1
Focus'07 1
DESTO 1
Lopik 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

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

14.30
14.30
14.30
14.30

A
B
C
D

VVZ'49 1
CJVV 1
Focus'07 1
BFC 1

Lopik 1
JOS/Watergraafsmeer 1
FC Hilversum 1
DESTO 1

0-7
1-2
1-1
4-2

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

Uitslag

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

14.30
14.30

E
F

JOS/Watergraafsmeer 1
Lopik 1

BFC 1
FC Hilversum 1

0-3

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

Uitslag

zaterdag 16 juni 2018

14.30

G

BFC 1

Lopik 1

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 2e klasse in het seizoen 2018-2019
De verliezer van de finale plaatst zich voor wedstrijd H, voor een extra plek in de 2e klasse (zie volgende sheet)
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 3e klasse in het seizoen 2018-2019
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KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard

Nacompetitie: extra plek in de 2e klasse
Er komt in het seizoen 2018-2019 één extra plek vrij in de 2e klasse. Hierdoor zullen beide verliezend finalisten van beide nacompetitiepoules 2A/3A+B en 2B/3C+D nog een extra wedstrijd spelen om zo te bepalen welk
team deze extra plek kan bemachtigen. Deze wedstrijd zal gespeeld gaan worden op zaterdag 23 juni om 14.00 uur (mag in overleg ook midweeks gespeeld worden). Loting heeft bepaald welk team er thuis speelt.

Zaterdag 23 juni 14.00 uur

H

Thuis

Uit

HBOK 1

Lopik 1

Uitslag

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 winnaar van wedstrijd H plaatst zich voor de 2e klasse in het seizoen 2018-2019. De verliezer van wedstrijd H plaatst 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)

Alcmaria Victrix 1
DZS 1

Kampioen 4e klasse A
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse A
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse A
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse A

Purmersteijn 1
de Flamingo's '64 1
Sporting Krommenie 1
Wieringermeer 1

Kampioen 4e klasse B
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse B
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse B
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse B

Kon. HFC 1
HYS 1
Haarlem Kennemerland 1
FC Velsenoord 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

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

14.30
14.30
14.30
14.30

A
B
C
D

DZS 1
Alcmaria Victrix 1
HYS 1
de Flamingo's '64 1

FC Velsenoord 1
Wieringermeer 1
Sporting Krommenie 1
Haarlem Kennemerland 1

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

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

14.30
14.30

E
F

Wieringermeer 1
DZS 1

de Flamingo's '64 1
HYS 1

2-4

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 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

Strafschoppen

zaterdag 16 juni 2018

14.30

G

de Flamingo's 1

HYS 1

3-3

4-4

0-3

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 3e klasse in het seizoen 2018-2019
De veriezer van de finale speelt nog voor één extra plek in de 3e klasse in het seizoen 2018-2019 (zie vier sheets hieronder)
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 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)

VSV 1
Robin Hood 1

Kampioen 4e klasse C
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse C
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse C
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse C

de Dijk 1
Atletico Club Amsterdam 1
Westzaan 1
Zaanlandia 1

Kampioen 4e klasse D
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse D
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse D
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse D

CTO'70 1
Sporting Martinus 1
Hertha 1
Ouderkerk 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

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

15.00
14.30
14.30
14.30

A
B
C
D

Robin Hood 1
VSV 1
Sporting Martinus 1
Atletico Club Amsterdam 1

Ouderkerk 1
Zaanlandia 1
Westzaan 1
Hertha 1

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

Na verlenging

Strafschoppen

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 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

14.30
14.30

E
F

VSV 1
Robin Hood 1

Atletico Club Amsterdam 1
Westzaan 1

0-0

0-0

5-3

Na verlenging

Strafschoppen

5-2

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

Uitslag

zaterdag 16 juni 2018

14.30

G

VSV 1

Robin Hood 1

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 winnaar van de finale plaatst zich voor de zaterdag 3e klasse in het seizoen 2018-2019
De veriezer van de finale speelt nog voor één extra plek in de 3e klasse in het seizoen 2018-2019 (zie drie sheets hieronder)
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 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)

Cobu Boys 1
de Vecht 1

Kampioen 4e klasse E
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse E
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse E
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse E

Laren'99 1
FC Weesp 1
BVV'31 1
Diemen 1

Kampioen 4e klasse F
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse F
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse F
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse F

FZO 1
Hees 1
Bunnik'73 1
VOP 1

Eerste ronde (één wedstrijd op het terrein van de vereniging die in onderstaand programma als eerste genoemd staat):
* (De wedstrijd van de Vecht 1 zal om 17.00 uur aanvangen, i.v.m. hun 25 jarige jubileum)
Datum

Tijd

Wedstr.

Thuis

Uit

Uitslag

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

17.00 *
14.30
14.30
14.30

A
B
C
D

de Vecht 1
Cobu Boys 1
Hees 1
FC Weesp 1

VOP 1
Diemen 1
BVV'31 1
Bunnik'73 1

1-0
3-0
3-3
0-7

Na verlenging

Strafschoppen

4-3

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

Uitslag

Na verlenging

zaterdag 9 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018

14.30
14.30

E
F

Cobu Boys 1
de Vecht 1

Bunnik'73 1
Hees 1

2-2

4-5

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 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

14.30

G

Bunnik'73 1

Hees 1

4-1

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 3e klasse in het seizoen 2018-2019
De veriezer van de finale speelt nog voor één extra plek in de 3e klasse in het seizoen 2018-2019 (zie twee sheets hieronder)
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 4e klasse in het seizoen 2018-2019

knvb.nl11111

KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zaterdag 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)

Voorwaarts 1
SVM 1

Kampioen 4e klasse G
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse G
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse G
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse G

Houten 1
Hercules 1
DVSU 1
Elinkwijk 1

Kampioen 4e klasse H
Hoogstgeklasseerde PK 4e klasse H
Een na hoogst geklasseerde PK 4e klasse H
Laagstgeklasseerde PK 4e klasse H

DEV Doorn 1
FC Lienden 1
SVMM 1
DVSA 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

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

14.30
14.30
14.30
14.30

A
B
C
D

SVM 1
Voorwaarts 1
FC Lienden 1
Hercules 1

DVSA 1
Elinkwijk 1
DVSU 1
SVMM 1

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

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

14.30
14.30

E
F

Voorwaarts 1
SVM 1

Hercules 1
DVSU 1

0-3

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 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

14.30

G

Hercules 1

DVSU 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 winnaar van de finale plaatst zich voor de zaterdag 3e klasse in het seizoen 2018-2019
De veriezer van de finale speelt nog voor één extra plek in de 3e klasse in het seizoen 2018-2019 (zie de sheet hieronder)
De verliezers van zowel de 1e als de 2e ronde plaatsen zich voor de zaterdag 4e klasse in het seizoen 2018-2019
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KNVB West I nacompetitie 2017-2018, zaterdag standaard
Nacompetitie: extra plek in de 3e klasse
Er zal in het seizoen 2018-2019 één extra plek vrijkomen in de 3e klasse. De vier verliezend finalisten van de vier nacompetitiepoules (3A/4A+B, 3B/4C+D, 3C/4E+F en 3D/4G+H) zullen voor deze extra plek gaan spelen.
De verliezend finalisten zijn door loting aan elkaar gekoppeld en spelen één wedstrijd tegen elkaar op dinsdag 19 juni om 20.00 uur. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de uiteindelijke finale op zaterdag 23 juni om 14.00 uur.
Eerste ronde, dinsdag 19 juni 20.00 uur

H
I

Thuis

Uit

Hees 1
Hercules 1

de Flamingo's '64 1
VSV 1

Uitslag

Na verlenging

3-3
1-2

5-3

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.
Finale, zaterdag 23 juni 14.00 uur

J

Thuis

Uit

VSV 1

Hees 1

Uitslag

Na verlenging

Strafschoppen

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 winnaar van wedstrijd J plaatst zich voor de zaterdag 3e klasse in het seizoen 2018-2019. De verliezers van wedstrijden H, I en J plaatsen zich voor de zaterdag 4e klasse in het seizoen 2018-2019.
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