
ZATERDAG SENIOREN 
 
Voor alle wedstrijden/reeksen/data geldt: wijzigingen voorbehouden. 
In onderling overleg kan een aanvangstijd, met kennisgeving aan het districtskantoor, gewijzigd 
worden.  
 

1e klasse C 
Organisatie door Landelijk (Zeist) 
 
Poule 1 
1 3

e
  pk 1A - 2

e
  pk 1C zaterdag 18 mei 14.30 uur 

2 Nr. 11 Hfd A - verliezer 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

3 Nr. 11 Hfd A - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
Afhankelijk van de uitslag van de eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de 
eerstgenoemde) de tweede wedstrijd thuis of uit.  
Ieder elftal speelt éénmaal een thuis- en éénmaal een uitwedstrijd. 
 
De wedstrijden mogen niet verlengd worden. 
 
Poule 3 
1 2

e
  pk 1B - 3

e
  pk 1C zaterdag 18 mei 14.30 uur 

2 Nr. 11 Hfd B - verliezer 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

3 Nr. 11 Hfd B - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
Afhankelijk van de uitslag van de eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de 
eerstgenoemde) de tweede wedstrijd thuis of uit.  
Ieder elftal speelt éénmaal een thuis- en éénmaal een uitwedstrijd. 
 
De wedstrijden mogen niet verlengd worden. 
 
Poule 4 
1 3

e
  pk 1B - 1

e
  pk 1C zaterdag 18 mei 14.30 uur 

2 Nr. 12 Hfd B - verliezer 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

3 Nr. 12 Hfd B - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
Afhankelijk van de uitslag van de eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de 
eerstgenoemde) de tweede wedstrijd thuis of uit.  
Ieder elftal speelt éénmaal een thuis- en éénmaal een uitwedstrijd. 
 
De wedstrijden mogen niet verlengd worden. 
 

2e klasse E-F 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast op zaterdag 18 mei, is deze automatisch vastgesteld op  
maandag 20 mei, aanvang 14.30 uur. Indien een wedstrijd wordt afgelast op maandag 20 mei, is deze 
automatisch vastgesteld op dinsdag 21 mei, aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht.  
 
1 nr. 12 poule 1C - 2

e
  pk 2F zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 2
e
  pk 2F - nr. 12 poule 1C maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 2E - nr. 11 poule 1C zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 nr. 11 poule 1C - 3
e
  pk 2E maandag 20 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 2E - 1

e
  pk 2F zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 1
e
  pk 2F - 2

e
  pk 2E maandag 20 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 2F - 1

e
  pk 2E zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 1
e
  pk 2E - 3

e
  pk 2F maandag 20 mei 14.30 uur 

 



Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 zaterdag 1 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 

3e klasse A-B-C-D 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast op zaterdag 18 mei, is deze automatisch vastgesteld op  
maandag 20 mei, aanvang 14.30 uur. Hierover volgt geen nader bericht.  
Indien een wedstrijd wordt afgelast op maandag 20 mei, is deze automatisch vastgesteld op  
dinsdag 21 mei, aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
2E-3A-3B 
 
1 nr. 12 poule 2E - 2

e
  pk 3B zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 3B - nr. 12 poule 2E maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3A  - nr. 11 poule 2E  zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 nr. 11 poule 2E - 3
e
  pk 3A maandag 20 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 3A - 1

e
  pk 3B zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3B - 2

e
  pk 3A zaterdag 18 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 3B - 1

e
  pk 3A zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3A - 3

e
  pk 3B zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 
2F-3C-3D 
 
1 nr. 12 poule 2F - 2

e
  pk 3D zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 3D - nr. 12 poule 2F maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3C  - nr. 11 poule 2F  zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 nr. 11 poule 2F - 3
e
  pk 3C maandag 20 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 3C - 1

e
  pk 3D zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3D - 2

e
  pk 3C zaterdag 18 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 3D - 1

e
  pk 3C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3C - 3

e
  pk 3D zaterdag 18 mei 14.30 uur 



 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
2E-3A-3B 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 zaterdag 1 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
2F-3C-3D 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 zaterdag 1 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 

4e klasse A-B-C-D-E 
 
Poule 1 
1 1

e
  pk 4A - 3

e
  pk 4B zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 4C  - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 4C - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 2 
1 nr. 11 poule 3A - 2

e
  pk 4A zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 1
e
  pk 4C  - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 1
e
  pk 4C - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

Poule 3 
1 nr. 11 poule 3B - 1

e
  pk 4B zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 4A  - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 4A - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
 
 



Poule 4 
1 nr. 11 poule 3C - 3

e
  pk 4D zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 2
e
  pk 4B - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 4B - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 5 
1 2

e
  pk 4D - 2

e
  pk 4C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 4E  - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 4E - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Afhankelijk van de uitslag van de eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de 
eerstgenoemde) de tweede wedstrijd thuis of uit.  
Ieder elftal speelt éénmaal een thuis- en éénmaal een uitwedstrijd. 
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
 

 Om te voorkomen dat na afloop van bovenvermelde wedstrijdenreeksen poule 1 t/m 5 (bij een gelijke 
stand in doelsaldo van deze wedstrijdenreeks) alsnog strafschoppen genomen moeten worden, dienen 
direct na afloop van iedere wedstrijd strafschoppen genomen te worden  

 (5 om 5 en indien nodig daarna om en om). Er dient dus altijd een winnaar bepaald te worden.  
 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, artikel 34, lid 8b en 9. 
 

Poule 6 
1 nr. 11 poule 3D - 1

e
  pk 4E zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 1
e
  pk 4E - nr. 11 poule 3D zaterdag 18 mei 14.30 uur 

     
Poule 7 
1 2

e
  pk 4E - 1

e
  pk 4D zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 1
e
  pk 4D - 2

e
  pk 4E zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden (poule 6 en poule 7) nog geen beslissing door 
middel van wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden 
beslissend. Is dit ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 (finale) 
 
3 winnaar wedstrijd Poule 6 winnaar wedstrijd Poule 7 zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Overeenkomstig het Bewaarnummer Landelijk artikel 1.22.2 is de beslissing afhankelijk van het resultaat 
van één wedstrijd, vast te stellen op een neutraal terrein. 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd verlengd te worden als bepaald in  
lid 3 van eerder genoemd artikel, waarin is bepaald dat, indien de stand na 90 minuten gelijk mocht zijn, 
de wedstrijd als volgt wordt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 



Reserve 1e klasse A-B 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
1 1

e
  pk 1A - 2

e
  pk 1B zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 2
e
  pk 1B - 1

e
  pk 1A zaterdag 18 mei  14.30 uur 

2 3
e
  pk 1A - 1

e
  pk 1B zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 1
e
  pk 1B - 3

e
  pk 1A zaterdag 18 mei  14.30 uur 

3 3
e
  pk 1B - 2

e
  pk 1A zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 2
e
  pk 1A - 3

e
  pk 1B zaterdag 18 mei  14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook 
gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
4 nr. 10 poule hfdkl.A - winnaar wedstrijd 1 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule hfdkl.A zaterdag 1 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 3 (finale) 
 
6 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 5 zaterdag 8 juni 14.30 uur 

 
Overeenkomstig het Bewaarnummer Landelijk artikel 1.22.2 is de beslissing afhankelijk van het resultaat 
van één wedstrijd, vast te stellen op een neutraal terrein. 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd verlengd te worden als bepaald in  
lid 3 van eerder genoemd artikel, waarin is bepaald dat, indien de stand na 90 minuten gelijk mocht zijn, 
de wedstrijd als volgt wordt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 



Reserve 2e klasse A-B-C-D 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
1 1

e
  pk 2A - 2

e
  pk 2B zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 2
e
  pk 2B - 1

e
  pk 2A zaterdag 18 mei  14.30 uur 

2 3
e
  pk 2A - 1

e
  pk 2B zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 1
e
  pk 2B - 3

e
  pk 2A zaterdag 18 mei  14.30 uur 

3 3
e
  pk 2B - 2

e
  pk 2A zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 2
e
  pk 2A - 3

e
  pk 2B zaterdag 18 mei  14.30 uur 

 
1 1

e
  pk 2C - 2

e
  pk 2D zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 2
e
  pk 2D - 1

e
  pk 2C zaterdag 18 mei  14.30 uur 

2 3
e
  pk 2C - 1

e
  pk 2D zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 1
e
  pk 2D - 3

e
  pk 2C zaterdag 18 mei  14.30 uur 

3 3
e
  pk 2D - 2

e
  pk 2C zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 2
e
  pk 2C - 3

e
  pk 2D zaterdag 18 mei  14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
4 nr. 10 poule 1A - winnaar wedstrijd 1 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 1A zaterdag 1 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
4 nr. 10 poule 1B - winnaar wedstrijd 1 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 1B zaterdag 1 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zaterdag 1 juni 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 
 
 
 



Reserve 3e klasse (A t/m H) 
 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
Poule 1 
1 1

e
  pk 3A - 3

e
  pk 3C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 2
e
  pk 3B - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 3B - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

     
Poule 2 
1 nr. 10 poule 2A - 1

e
  pk 3B zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3A - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 3A - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 3 
1 3

e
  pk 3B - 2

e
  pk 3A zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 1
e
  pk 3C - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 1
e
  pk 3C - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 6 
1 nr. 10 poule 2C - 1

e
  pk 3E zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3D - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 3D - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 7 
1 2

e
  pk 3D - 2

e
  pk 3G zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 1
e
  pk 3H - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 1
e
  pk 3H - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 8 
1 nr. 10 poule 2D - 3

e
  pk 3F zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 2
e
  pk 3E - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 3E - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 9 
1 2

e
  pk 3F - 1

e
  pk 3G zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3H - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 3H - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Poule 10 
1 1

e
  pk 3F - 2

e
  pk 3H zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3G - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 18 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 3G - winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.30 uur 

 
Afhankelijk van de uitslag van de eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de 
eerstgenoemde) de tweede wedstrijd thuis of uit.  
Ieder elftal speelt éénmaal een thuis- en éénmaal een uitwedstrijd. 
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
 

 Om te voorkomen dat na afloop van bovenvermelde wedstrijdenreeksen 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10 (bij een 
gelijke stand in doelsaldo van deze wedstrijdenreeks) alsnog strafschoppen genomen moeten worden, 
dienen direct na afloop van iedere wedstrijd strafschoppen genomen te worden  

 (5 om 5 en indien nodig daarna om en om). Er dient dus altijd een winnaar bepaald te worden.  
 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, artikel 34, lid 8b en 9. 

 
 
 



Poule 4 
1 nr. 10 poule 2B - 2

e
  pk 3C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 2
e
  pk 3C - nr. 10 poule 2B zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 
Poule 5 
1 3

e
  pk 3E - 1

e
  pk 3D zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 1
e
  pk 3D - 3

e
  pk 3E zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 

 

VROUWEN 
 

3e klasse C-D 
Organisatie door district West 2 
 
Reeks 1 
1 nr.10 2B - 2

e
  pk 3D donderdag 9 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 3D - nr.10 2B zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3C - nr. 9 2B donderdag 9 mei 14.30 uur 

 nr. 9 2B - 3
e
  pk 3C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 3C - 1

e
  pk 3D donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3D - 2

e
  pk 3C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 3D - 1

e
  pk 3C donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3C - 3

e
  pk 3D zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 maandag 20 mei 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 maandag 20 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 



     veldvoetbal”. 
 
Voor alle wedstrijden/reeksen/data geldt: wijzigingen voorbehouden. 
In onderling overleg kan een aanvangstijd, met kennisgeving aan het districtskantoor, gewijzigd 
worden. 
 

JEUGDVOETBAL  A-junioren 
Hoofdklassen (F t/m H) 
 
Reeks 1 (4

e
 divisie C/ hoofdklasse E (WII)/ hoofdklasse G (ZI) (Organisatie Zuid I) 

 
1 nr. 11 4

e
 divisie C - 2

e
  pk hfdkl G (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk hfdkl G (Zuid I) - nr. 11 4

e
 divisie C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk hfdkl E (West II) - nr. 10 4

e
 divisie C donderdag 9 mei 14.30 uur 

 nr. 10 4
e
 divisie C - 3

e
  pk hfdkl E (West II) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

3      2
e
  pk hfdkl E (West II) - 1

e
  pk hfdkl G (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk hfdkl G (Zuid I) - 2

e
  pk hfdkl E (West II) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk hfdkl G (Zuid I) - 1

e
  pk hfdkl E (West II) donderdag 9 mei 14.30 uur 

        1
e
  pk hfdkl E (West II)                - 3

e
  pk hfdkl G (Zuid I)     zaterdag 11 mei  14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
 
5 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 maandag 20 mei 14.30 uur 
6 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 maandag 20 mei 14.30 uur 
 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 3 (finale) 
 
7 winnaar wedstrijd 5 - winnaar wedstrijd 6 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  
     doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen. 
 



** er kan nog een extra promotieplaats worden vergeven. Hiervoor verwijzen we naar het bewaarnummer 
2012-2013 op pagina 135 
 
Reeks 1 (4

e
 divisie D/hoofdklasse F en H) (Organisatie Zuid 1) 

 
1 nr. 11 4

e
 divisie D - 2

e
  pk hfdkl H (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk hfdkl H (Zuid I) - nr. 11 4

e
 divisie D zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk hfdkl F (Zuid I) - nr. 10 4

e
 divisie D donderdag 9 mei 14.30 uur 

 nr. 10 4
e
 divisie D - 3

e
  pk hfdkl F (Zuid I) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 
3      2

e
  pk hfdkl F (Zuid I) - 1

e
  pk hfdkl H (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk hfdkl H (Zuid I) - 2

e
  pk hfdkl F (Zuid I) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk hfdkl H (Zuid I) - 1

e
  pk hfdkl F (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

        1
e
  pk hfdkl F (Zuid I)                  - 3

e
  pk hfdkl H (Zuid I)   zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 
Reeks 2 
 
5 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 maandag 20 mei 14.30 uur 

6 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 maandag 20 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 3 (finale) 
 
7    winnaar wedstrijd 5 - winnaar wedstrijd 6 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  
     doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen. 
 
 
 
 
 
 



1e klasse (11 t/m 16) 
  
Reeks 1 (Geen Digitaal Wedstrijdformulier) 
De periodekampioenen spelen om het kpk (klasseperiodekampioenschap) en dit wordt verspeeld in 
toernooivorm. De speeltijd van de wedstrijden is 2 x 25 minuten. Afhankelijk van de uitslag van de 
eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de eerstgenoemde) de tweede wedstrijd.  
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30). 
 
11   terrein:   
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

 
12  terrein:   
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

  
13  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

     
14  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

     
15  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

  
16  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

 
Reeks 2 (Geen Digitaal Wedstrijdformulier) 
De kpk (klasseperiodekampioenen) worden gekoppeld aan de herkansers van de Hoofdklasse volgens 
onderstaande regeling en er wordt wederom gespeeld in toernooivorm om één plaats voor promotie c.q 
behoud. De speeltijd van de wedstrijden is 2 x 25 minuten. Afhankelijk van de uitslag van de eerste 
wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de eerstgenoemde) de tweede wedstrijd.  
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30). 
     
Nr. 10 hfdkl F - kpk 11 - kpk 12  
terrein:  
nr. 10 hfdkl F - kpk 11  zaterdag 25 mei 13.00 uur 
kpk 12 - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.10 uur 

kpk 12 - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 15.20 uur 

 
 
 
     



Nr. 10 hfdkl G – kpk 13 - kpk 14  
terrein:  
nr. 10 hfdkl G - kpk 13  zaterdag 25 mei 13.00 uur 
kpk 14 - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.10 uur 

kpk 14 - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 15.20 uur 

 
     
Nr. 10 hfdkl H – kpk 15 -  kpk 16  
terrein:  
nr. 10 hfdkl H - kpk 15  zaterdag 25 mei 13.00 uur 
kpk 16 - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.10 uur 

kpk 16 - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 15.20 uur 

 
De nummers 11 uit de competitie spelen uiterlijk 18 mei één beslissingswedstrijd om 1 plaats voor 
behoud c.q. degradatie naar de 2e klasse. Wij verzoeken de clubs om in onderling overleg een 
accommodatie te zoeken. Poule-indeling: 11-12; 13-14; 15-16. 
 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd als volgt te worden verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  
     doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen. 
 

JEUGDVOETBAL  B-junioren 
Hoofdklasse (F t/m H) 
Reeks 1 (4

e
 divisie C/hoofdklasse G) (organisatie West 2) 

 
1 nr. 11 4

e
 divisie C - 2

e
  pk hfdkl G (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk hfdkl G (Zuid I) - nr. 11 4

e
 divisie C zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk hfdkl E (West II) - nr. 10 4

e
 divisie C donderdag 9 mei 14.30 uur 

 nr. 10 4
e
 divisie C - 3

e
  pk hfdkl E (West II) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

3      2
e
  pk hfdkl E (West II) - 1

e
  pk hfdkl G (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk hfdkl G (Zuid I) - 2

e
  pk hfdkl E (West II) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk hfdkl G (Zuid I) - 1

e
  pk hfdkl E (West II) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk hfdkl E (West II) - 3

e
  pk hfdkl G (Zuid I) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

 
De wedstrijden mogen niet verlengd worden. 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30). 
 
Reeks 2 
 
5 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 maandag 20 mei 14.30 uur 
6 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 18 mei  14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 maandag 20 mei 14.30 uur 
 
De wedstrijden mogen niet verlengd worden. 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt  
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30).  
 
Reeks 3 (finale) 
 
7 winnaar wedstrijd 5 - winnaar wedstrijd 6 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 80 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  



     doelkeuze, met 2 x 12,5 minuten verlengd. 
b.  Na 12,5 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 12,5 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen. 
 
Reeks 1 (3

e
 divisie D/hoofdklasse F en H) (organisatie Zuid 1) 

 
1 nr. 11 4

e
 divisie D - 2

e
  pk hfdkl H (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk hfdkl H (Zuid I) - nr. 11 4

e
 divisie D zaterdag 11 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk hfdkl F (Zuid I) - nr. 10 4

e
 divisie D donderdag 9 mei 14.30 uur 

 nr. 10 43
e
 divisie D - 3

e
  pk hfdkl F (Zuid I) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

  
3      2

e
  pk hfdkl F (Zuid I) - 1

e
  pk hfdkl H (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk hfdkl H (Zuid I) - 2

e
  pk hfdkl F (Zuid I) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk hfdkl H (Zuid I) - 1

e
  pk hfdkl F (Zuid I) donderdag 9 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk hfdkl F (Zuid I) - 3

e
  pk hfdkl H (Zuid I) zaterdag 11 mei 14.30 uur 

  
De wedstrijden mogen niet verlengd worden. 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30). 
 
Reeks 2 
 
5 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 maandag 20 mei 14.30 uur 

6 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 18 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 maandag 20 mei 14.30 uur 

 
De wedstrijden mogen niet verlengd worden. 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30). 
 
Reeks 3 (finale) 
 
7    winnaar wedstrijd 5 - winnaar wedstrijd 6 zaterdag 25 mei 14.30 uur 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 80 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  
     doelkeuze, met 2 x 12,5 minuten verlengd. 
b.  Na 12,5 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 12,5 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing                    
     verkregen door het nemen van strafschoppen 
 
1e klasse (11 t/m 16) 
Reeks 1 (Geen Digitaal Wedstrijdformulier) 
De periodekampioenen spelen om het kpk (klasseperiodekampioenschap) en dit wordt verspeeld in 
toernooivorm. De speeltijd van de wedstrijden is 2 x 25 minuten. 
 
Afhankelijk van de uitslag van de eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de 
eerstgenoemde) de tweede wedstrijd.  
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30). 
 
11   terrein:   
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 



     
12  terrein:   
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

 
13  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

 
14  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

   
15  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

  
16  terrein:  
1

e
  pk - 2

e
  pk  zaterdag 11 mei 13.00 uur 

3
e
  pk- verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 14.10 uur 

3
e
  pk- winnaar 1

e
 wedstrijd zaterdag 11 mei 15.20 uur 

 
Reeks 2 (Geen Digitaal Wedstrijdformulier) 
De kpk (klasseperiodekampioenen) worden gekoppeld aan de herkansers van de Hoofdklassers volgens 
onderstaande regeling en er wordt wederom gespeeld in toernooivorm om één plaats voor promotie c.q 
behoud. De speeltijd van de wedstrijden is 2 x 25 minuten. Afhankelijk van de uitslag van de eerste 
wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de eerstgenoemde) de tweede wedstrijd.  
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
(Bewaarnummer Landelijk artikel 1.30). 
 
Nr. 10 hfdkl F - kpk 11 - kpk 12  
terrein:  
nr. 10 hfdkl F - kpk 11  zaterdag 25 mei 13.00 uur 
kpk 12 - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.10 uur 

kpk 12 - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 15.20 uur 

     
Nr. 10 hfdkl G – kpk 13 - kpk 14  
terrein:  
nr. 10 hfdkl G - kpk 13  zaterdag 25 mei 13.00 uur 
kpk 14 - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.10 uur 

kpk 14 - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 15.20 uur 

     
Nr. 10 hfdkl H – kpk 15 -  kpk 16  
terrein:  
nr. 10 hfdkl H - kpk 15  zaterdag 25 mei 13.00 uur 
kpk 16 - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.10 uur 

kpk 16 - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 15.20 uur 

  
 
De nummers 11 uit de competitie spelen uiterlijk 18 mei één beslissingswedstrijd om 1 plaats voor 
behoud c.q. degradatie naar de 2e klasse. Wij verzoeken de clubs om in onderling overleg een 
accommodatie te zoeken. Poule-indeling: 11-12; 13-14; 15-16. 
 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd als volgt te worden verlengd: 



 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 80 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  
     doelkeuze, met 2 x 12,5 minuten verlengd. 
b.  Na 12,5 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 12,5 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen. 

 
JEUGDVOETBAL  C-junioren 
Hoofdklasse (F t/m H) 
 
Indien er 3 elftallen degraderen vanuit de 3

e
 Divisie naar Zuid I, dan spelen de nummers 10 een 

wedstrijdenreeks (halve competitie) om 1 degradatieplaats naar de 1
e
 klasse. Indien er 4 elftallen 

degraderen vanuit de 3
e
 Divisie naar Zuid I, dan spelen de nummers 10 een wedstrijdenreeks (halve 

competitie) om 2 degradatieplaatsen naar de 1
e
 klasse. 

 
Nr. 10 hfdkl F –hfdkl G- hfdkl H  (Geen Digitaal Wedstrijdformulier) 
terrein:  
nr. 10 hfdkl F - nr. 10 hfdk G  zaterdag 25 mei 13.00 uur 
nr. 10 hfdl H - verliezer 1

e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 14.10 uur 

nr. 10 hfdl H - winnaar 1
e
 wedstrijd zaterdag 25 mei 15.20 uur 

 
1e klasse (11 t/m 16) 
De nummers 11 spelen uiterlijk 18 mei één beslissingswedstrijd om 1 plaats voor behoud c.q. 
degradatie naar de 2e klasse. Wij verzoeken de clubs om in onderling overleg een accommodatie te 
zoeken. Poule-indeling: 11-12; 13-14; 15-16. 
 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd als volgt te worden verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 70 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  
     doelkeuze, met 2 x 10 minuten verlengd. 
b.  Na 10 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 10 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen. 
 

 
JEUGDVOETBAL  D-pupillen 
1e klasse (11 t/m 16) 
De nummers 11 spelen uiterlijk 18 mei één beslissingswedstrijd om 1 plaats voor behoud c.q. 
degradatie naar de 2e klasse. Wij verzoeken de clubs om in onderling overleg een accommodatie te 
zoeken. Poule-indeling: 11-12; 13-14; 15-16. 
 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd als volgt te worden verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 60 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor  
     doelkeuze, met 2 x 7,5 minuten verlengd. 
b.  Na 7,5 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 7,5 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen. 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 



ZONDAG SENIOREN 
 
Voor alle wedstrijden/reeksen/data geldt: wijzigingen voorbehouden. 
In onderling overleg met de tegenstander kan een aanvangstijd, met kennisgeving aan het 
districtskantoor, gewijzigd worden.  
Indien er elftallen (verenigingen) stoppen, kan het zijn dat er nog extra promotiewedstrijden 
gespeeld worden. Deze worden vastgesteld op woensdag 5 en/of zondag 9 juni 2013. 
Eventuele extra promotie vanuit de 5

e
 klasse naar de 4

e
 klasse en vanuit de reserve 3e klasse naar 

de reserve 2
e
 klasse wordt opgevuld vanuit de nacompetitie. 

 

1e klasse C 
Organisatie door Landelijk (Zeist) 
 
Reeks 1 
 
1 nr. 12 poule hfdkl B - 2

e
  pk 1D zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 2
e
  pk 1D - nr. 12 poule hfdkl B maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 1C - nr. 11 poule hfdkl B zaterdag 18 mei 14.30 uur 

 nr. 11 poule hfdkl B - 3
e
  pk 1C maandag 20 mei 17.00 uur 

3 2
e
  pk 1C - 1

e
  pk 1D zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 1
e
  pk 1D - 2

e
  pk 1C maandag 20 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 1D - 1

e
  pk 1C zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 1
e
  pk 1C - 3

e
  pk 1D maandag 20 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 zondag 26 mei 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 zondag 26 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 

2e klasse E-F 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast op zaterdag 18 mei, is deze automatisch vastgesteld op  
maandag 20 mei, aanvang 14.30 uur. Indien een wedstrijd wordt afgelast op maandag 20 mei, is deze 
automatisch vastgesteld op dinsdag 21 mei, aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht.  
 



1 nr. 12 poule 1C - 2
e
  pk 2F zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 2
e
  pk 2F - nr. 12 poule 1C maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 2E - nr. 11 poule 1C zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 nr. 11 poule 1C - 3
e
  pk 2E maandag 20 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 2E - 1

e
  pk 2F zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 1
e
  pk 2F - 2

e
  pk 2E maandag 20 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 2F - 1

e
  pk 2E zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 1
e
  pk 2E - 3

e
  pk 2F maandag 20 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zondag 26 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 zondag 2 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zondag 26 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 zondag 2 juni 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 

3e klasse A-B-C-D 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast op zaterdag 18 mei, is deze automatisch vastgesteld op  
maandag 20 mei, aanvang 14.30 uur. Hierover volgt geen nader bericht.  
Indien een wedstrijd wordt afgelast op maandag 20 mei, is deze automatisch vastgesteld op  
dinsdag 21 mei, aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
2E-3A-3B 
 
1 nr. 12 poule 2E - 2

e
  pk 3B zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 2
e
  pk 3B - nr. 12 poule 2E maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3A  - nr. 11 poule 2E  zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 nr. 11 poule 2E - 3
e
  pk 3A maandag 20 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 3A - 1

e
  pk 3B zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3B - 2

e
  pk 3A maandag 20 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 3B - 1

e
  pk 3A zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3A - 3

e
  pk 3B maandag 20 mei 14.30 uur 

 
 



2F-3C-3D 
 
1 nr. 12 poule 2F - 2

e
  pk 3D zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 2
e
  pk 3D - nr. 12 poule 2F maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 3C  - nr. 11 poule 2F  zaterdag 18 mei 17.00 uur 

 nr. 11 poule 2F - 3
e
  pk 3C maandag 20 mei 14.30 uur 

3 2
e
  pk 3C - 1

e
  pk 3D zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3D - 2

e
  pk 3C maandag 20 mei 14.30 uur 

4 3
e
  pk 3D - 1

e
  pk 3C zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 3C - 3

e
  pk 3D maandag 20 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
2E-3A-3B 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zondag 26 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 zondag 2 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zondag 26 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 zondag 2 juni 14.30 uur 

 
2F-3C-3D 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zondag 26 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 zondag 2 juni 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zondag 26 mei 14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 zondag 2 juni 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4e klasse A-B-C-D-E-F-G-H 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
4A-4B 
1 1

e
  pk 4A - 2

e
  pk 4B zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4B - 1

e
  pk 4A maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 4A - 1

e
  pk 4B zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 4B - 3

e
  pk 4A maandag 20 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 4B - 2

e
  pk 4A zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4A - 3

e
  pk 4B maandag 20 mei 14.30 uur 

 
4C-4D 
1 1

e
  pk 4C - 2

e
  pk 4D zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4D - 1

e
  pk 4C maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 4C - 1

e
  pk 4D zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 4D - 3

e
  pk 4C maandag 20 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 4D - 2

e
  pk 4C zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4C - 3

e
  pk 4D maandag 20 mei 14.30 uur 

 
4E-4F 
1 1

e
  pk 4E - 2

e
  pk 4F zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4F - 1

e
  pk 4E maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 4E - 1

e
  pk 4F zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 4F - 3

e
  pk 4E maandag 20 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 4F - 2

e
  pk 4E zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4E - 3

e
  pk 4F maandag 20 mei 14.30 uur 

 
4G-4H 
1 1

e
  pk 4G - 2

e
  pk 4H zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4H - 1

e
  pk 4G maandag 20 mei 14.30 uur 

2 3
e
  pk 4G - 1

e
  pk 4H zondag 12 mei 14.30 uur 

 1
e
  pk 4H - 3

e
  pk 4G maandag 20 mei 14.30 uur 

3 3
e
  pk 4H - 2

e
  pk 4G zondag 12 mei 14.30 uur 

 2
e
  pk 4G - 3

e
  pk 4H maandag 20 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast op donderdag 23 mei, is deze automatisch vastgesteld op  
vrijdag 24 mei, aanvang 19.30 uur. Indien een wedstrijd wordt afgelast op zondag 26 mei, is deze 
automatisch vastgesteld op dinsdag 28 mei, aanvang 19.30 uur. Hierover volgt geen nader bericht.  
 
3A-4A-4B 
4 nr. 10 poule 3A - winnaar wedstrijd 1 donderdag 23 mei  19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 3A zondag 26 mei 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 donderdag 23 mei  19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zondag 26 mei 14.30 uur 

 



3B-4C-4D 
4 nr. 10 poule 3B - winnaar wedstrijd 1 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 3B zondag 26 mei 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zondag 26 mei 14.30 uur 

 
3C-4E-4F 
4 nr. 10 poule 3C - winnaar wedstrijd 1 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 3C zondag 26 mei 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zondag 26 mei 14.30 uur 

 
3D-4G-4H 
4 nr. 10 poule 3D - winnaar wedstrijd 1 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 3D zondag 26 mei 14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 donderdag 23 mei 19.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zondag 26 mei 14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 3 (finale) 
 
3A-4A-4B 
6 winnaar wedstrijd 4 winnaar wedstrijd 5 zondag 2 juni 14.30 uur 

 
3B-4C-4D 
6 winnaar wedstrijd 4 winnaar wedstrijd 5 zondag 2 juni 14.30 uur 

 
3C-4E-4F 
6 winnaar wedstrijd 4 winnaar wedstrijd 5 zondag 2 juni 14.30 uur 

 
3D-4G-4H 
6 winnaar wedstrijd 4 winnaar wedstrijd 5 zondag 2 juni 14.30 uur 

 
Overeenkomstig het Bewaarnummer Landelijk artikel 1.22.2 is de beslissing afhankelijk van het resultaat 
van één wedstrijd, vast te stellen op een neutraal terrein. 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd verlengd te worden als bepaald in  
lid 3 van eerder genoemd artikel, waarin is bepaald dat, indien de stand na 90 minuten gelijk mocht zijn, 
de wedstrijd als volgt wordt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 
 
 
 



5e klasse A-B-C-D-E-F-G-H 
 
Poule 1 
1 1

e
  pk 5A - 3

e
  pk 5A zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5A - 1

e
  pk 5A maandag 20 mei   14.30 uur 

     
Poule 2 
1 nr. 11 poule 4A - 2

e
  pk 5A zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5A - nr. 11 poule 4A maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 3 
1 1

e
  pk 5B - 3

e
  pk 5B zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5B - 1

e
  pk 5B maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 4 
1 nr. 11 poule 4B - 2

e
  pk 5B zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5B - nr. 11 poule 4B maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 5 
1 1

e
  pk 5C - 3

e
  pk 5C zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5C - 1

e
  pk 5C maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 6 
1 nr. 11 poule 4C - 2

e
  pk 5C zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5C - nr. 11 poule 4C maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 7 
1 1

e
  pk 5D - 3

e
  pk 5D zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5D - 1

e
  pk 5D maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 8 
1 nr. 11 poule 4D - 2

e
  pk 5D zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5D - nr. 11 poule 4D maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 9 
1 1

e
  pk 5E - 3

e
  pk 5E zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5E - 1

e
  pk 5E maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 10 
1 nr. 11 poule 4E - 2

e
  pk 5E zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5E - nr. 11 poule 4E maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 11 
1 1

e
  pk 5F - 3

e
  pk 5F zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5F - 1

e
  pk 5F maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 12 
1 nr. 11 poule 4F - 2

e
  pk 5F zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5F - nr. 11 poule 4F maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 13 
1 1

e
  pk 5G - 3

e
  pk 5G zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5G - 1

e
  pk 5G maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 14 
1 nr. 11 poule 4G - 2

e
  pk 5G zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5G - nr. 11 poule 4G maandag 20 mei   14.30 uur 

 
 
 



Poule 15 
1 1

e
  pk 5H - 3

e
  pk 5H zondag 12 mei   14.30 uur 

2 3
e
  pk 5H - 1

e
  pk 5H maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Poule 16 
1 nr. 11 poule 4H - 2

e
  pk 5H zondag 12 mei   14.30 uur 

2 2
e
  pk 5H - nr. 11 poule 4H maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels veldvoetbal”. 
 

Reserve 1e klasse A-B 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
1 1

e
  pk 1A - 2

e
  pk 1B zondag 12 mei   12.00 uur 

 2
e
  pk 1B - 1

e
  pk 1A maandag 20 mei   12.00 uur 

2 3
e
  pk 1A - 1

e
  pk 1B zondag 12 mei   12.00 uur 

 1
e
  pk 1B - 3

e
  pk 1A maandag 20 mei   12.00 uur 

3 3
e
  pk 1B - 2

e
  pk 1A zondag 12 mei   12.00 uur 

 2
e
  pk 1A - 3

e
  pk 1B maandag 20 mei   12.00 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook 
gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
4 nr. 10 poule hfdkl.A - winnaar wedstrijd 1 zondag 26 mei 12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule hfdkl.A zondag 2 juni 12.00 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 zondag 26 mei 12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zondag 2 juni 12.00 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 



     veldvoetbal”. 
 
Reeks 3 (finale) 
 
6 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 5 zondag 9 juni 12.00 uur 

 
Overeenkomstig het Bewaarnummer Landelijk artikel 1.22.2 is de beslissing afhankelijk van het resultaat 
van één wedstrijd, vast te stellen op een neutraal terrein. 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd verlengd te worden als bepaald in  
lid 3 van eerder genoemd artikel, waarin is bepaald dat, indien de stand na 90 minuten gelijk mocht zijn, 
de wedstrijd als volgt wordt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 

Reserve 2e klasse A-B-C-D 
 
Reeks 1 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
1 1

e
  pk 2A - 2

e
  pk 2B zondag 12 mei 12.00 uur 

 2
e
  pk 2B - 1

e
  pk 2A maandag 20 mei 12.00 uur 

2 3
e
  pk 2A - 1

e
  pk 2B zondag 12 mei 12.00 uur 

 1
e
  pk 2B - 3

e
  pk 2A maandag 20 mei 12.00 uur 

3 3
e
  pk 2B - 2

e
  pk 2A zondag 12 mei 12.00 uur 

 2
e
  pk 2A - 3

e
  pk 2B maandag 20 mei 12.00 uur 

 
1 1

e
  pk 2C - 2

e
  pk 2D zondag 12 mei 12.00 uur 

 2
e
  pk 2D - 1

e
  pk 2C maandag 20 mei 12.00 uur 

2 3
e
  pk 2C - 1

e
  pk 2D zondag 12 mei 12.00 uur 

 1
e
  pk 2D - 3

e
  pk 2C maandag 20 mei 12.00 uur 

3 3
e
  pk 2D - 2

e
  pk 2C zondag 12 mei 12.00 uur 

 2
e
  pk 2C - 3

e
  pk 2D maandag 20 mei 12.00 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 2 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
4 nr. 10 poule 1A - winnaar wedstrijd 1 zondag 26 mei 12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 1A zondag 2 juni 12.00 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 zondag 26 mei 12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zondag 2 juni 12.00 uur 

 
 



4 nr. 10 poule 1B - winnaar wedstrijd 1 zondag 26 mei 12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 1 - nr. 10 poule 1B zondag 2 juni 12.00 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3 zondag 26 mei 12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 2 zondag 2 juni 12.00 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 

Reserve 3e klasse (A t/m H) 
 
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, 
aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht. 
 
Poule 1 
1 1

e
  pk 3A - 3

e
  pk 3C zondag 12 mei 12.00 uur 

2 2
e
  pk 3B - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 2
e
  pk 3B - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 

     
Poule 2 
1 nr. 10 poule 2A - 1

e
  pk 3B zondag 12 mei 12.00 uur 

2 3
e
  pk 3A - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 3
e
  pk 3A - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 

 
Poule 3 
1 3

e
  pk 3B - 2

e
  pk 3A zondag 12 mei 12.00 uur 

2 1
e
  pk 3C - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 1
e
  pk 3C - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 

 
Poule 6 
1 nr. 10 poule 2C - 1

e
  pk 3E zondag 12 mei 12.00 uur 

2 3
e
  pk 3D - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 3
e
  pk 3D - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 

 
Poule 7 
1 2

e
  pk 3D - 2

e
  pk 3G zondag 12 mei 12.00 uur 

2 1
e
  pk 3H - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 1
e
  pk 3H - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 

 
Poule 8 
1 nr. 10 poule 2D - 3

e
  pk 3F zondag 12 mei 12.00 uur 

2 2
e
  pk 3E - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 2
e
  pk 3E - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 

 
Poule 9 
1 2

e
  pk 3F - 1

e
  pk 3G zondag 12 mei 12.00 uur 

2 3
e
  pk 3H - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 3
e
  pk 3H - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 

 
Poule 10 
1 1

e
  pk 3F - 2

e
  pk 3H zondag 12 mei 12.00 uur 

2 3
e
  pk 3G - verliezer 1

e
 wedstrijd maandag 20 mei 12.00 uur 

3 3
e
  pk 3G - winnaar 1

e
 wedstrijd zondag 26 mei 12.00 uur 



Afhankelijk van de uitslag van de eerste wedstrijd speelt de verliezer (of bij een gelijkspel de 
eerstgenoemde) de tweede wedstrijd thuis of uit.  
Ieder elftal speelt éénmaal een thuis- en éénmaal een uitwedstrijd. 
 
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van deze wedstrijden. Is dit ook gelijk dan valt 
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals bepaald in de spelregels  
 

 Om te voorkomen dat na afloop van bovenvermelde wedstrijdenreeksen 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10 (bij een 
gelijke stand in doelsaldo van deze wedstrijdenreeks) alsnog strafschoppen genomen moeten worden, 
dienen direct na afloop van iedere wedstrijd strafschoppen genomen te worden  

 (5 om 5 en indien nodig daarna om en om). Er dient dus altijd een winnaar bepaald te worden.  
 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, artikel 34, lid 8b en 9. 

 
Poule 4 
1 nr. 10 poule 2B - 2

e
  pk 3C zondag 12 mei 12.00 uur 

2 2
e
  pk 3C - nr. 10 poule 2B maandag 20 mei 12.00 uur 

 
Poule 5 
1 3

e
  pk 3E - 1

e
  pk 3D zondag 12 mei 12.00 uur 

2 1
e
  pk 3D - 3

e
  pk 3E maandag 20 mei 12.00 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 

VROUWEN 
 

2e klasse E-F 
Organisatie door district Zuid I 
 
Reeks 1 
 
1 nr.10 1D - 2

e
  pk 2H donderdag 9 mei    14.30 uur 

 2
e
  pk 2H - nr.10 1D zondag 12 mei    14.30 uur 

2 3
e
  pk 2G - nr. 9 1D donderdag 9 mei    14.30 uur 

 nr. 9 1D - 3
e
  pk 2G zondag 12 mei    14.30 uur 

3 2
e
  pk 2G - 1

e
  pk 2H donderdag 9 mei    14.30 uur 

 1
e
  pk 2H - 2

e
  pk 2G zondag 12 mei    14.30 uur 

4 3
e
  pk 2H - 1

e
  pk 2G donderdag 9 mei    14.30 uur 

 1
e
  pk 2G - 3

e
  pk 2H zondag 12 mei    14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 



Reeks 2 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 18 mei   14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 maandag 20 mei   14.30 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 18 mei   14.30 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 maandag 20 mei   14.30 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 3 (finale) 
 
6 winnaar wedstrijd 4 winnaar wedstrijd 5 zondag 26 mei        14.30 uur 

 
Overeenkomstig het Bewaarnummer Landelijk artikel 1.22.2 is de beslissing afhankelijk van het resultaat 
van één wedstrijd, vast te stellen op een neutraal terrein. 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd verlengd te worden als bepaald in  
lid 3 van eerder genoemd artikel, waarin is bepaald dat, indien de stand na 90 minuten gelijk mocht zijn, 
de wedstrijd als volgt wordt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 

3e klasse C-D 
 
Reeks 1 
 
1 nr.10 2F - 2

e
  pk 3D donderdag 9 mei 12.00 uur 

 2
e
  pk 3D - nr.10 2F zondag 12 mei 12.00 uur 

2 3
e
  pk 3C - nr. 9 2F donderdag 9 mei 12.00 uur 

 nr. 9 2F - 3
e
  pk 3C zondag 12 mei 12.00 uur 

3 2
e
  pk 3C - 1

e
  pk 3D donderdag 9 mei 12.00 uur 

 1
e
  pk 3D - 2

e
  pk 3C zondag 12 mei 12.00 uur 

4 3
e
  pk 3D - 1

e
  pk 3C donderdag 9 mei 12.00 uur 

 1
e
  pk 3C - 3

e
  pk 3D zondag 12 mei 12.00 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 



Reeks 2 
 
4 winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 3 zaterdag 18 mei   12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 3 - winnaar wedstrijd 1 maandag 20 mei   12.00 uur 
5 winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 4 zaterdag 18 mei   12.00 uur 
 winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 2 maandag 20 mei   12.00 uur 

 
Indien na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing door middel van 
wedstrijdpunten is verkregen, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit 
ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
Reeks 3 (finale) 
 
6 winnaar wedstrijd 4 winnaar wedstrijd 5 zondag 26 mei    12.00 uur 

 
Overeenkomstig het Bewaarnummer Landelijk artikel 1.22.2 is de beslissing afhankelijk van het resultaat 
van één wedstrijd, vast te stellen op een neutraal terrein. 
Bij een eventueel gelijkspel van deze wedstrijd dient de wedstrijd verlengd te worden als bepaald in  
lid 3 van eerder genoemd artikel, waarin is bepaald dat, indien de stand na 90 minuten gelijk mocht zijn, 
de wedstrijd als volgt wordt verlengd: 
 
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is 
 voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd. 
b.  Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld. 
c.  Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing 
 verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels 
     veldvoetbal”. 
 
 
Voor alle wedstrijden/reeksen/data geldt: wijzigingen voorbehouden. 
In onderling overleg met de tegenstander kan een aanvangstijd, met kennisgeving aan het 
districtskantoor, gewijzigd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


