PLANNING REGIOBEKER WEST halve finale RONDE Seizoen 2018/’19
speelweek 25 t/m 30 maart 2019
opgave wedstrijdinfo vóór 13 maart 2019
De planningsregels
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

In de genoemde speelweek (zie kop hierboven) mag de thuisploeg binnen de reglementaire aanvangstijden (zie FAQ) de wedstrijd éénzijdig
vaststellen.
Probeer bij het plannen rekening te houden met de tegenstander. Issues als reisafstand, aanvangstijd en speeldag/-avond zijn van grote invloed
op de (on)mogelijkheden.
Eerder spelen mag, maar dan alleen met instemming van de uitploeg.
Later spelen? Liever niet, maar in overleg met de competitieleider én met instemming van de tegenstander zijn er wel (beperkte!!) mogelijkheden.
Dit kan per speelronde verschillen en is vooral afhankelijk van de speelweek van de volgende bekerronde.
Bekerwedstrijden kunnen via de competitiesite worden gepland. De wedstrijdgegevens dienen binnen binnen tien dagen na afloop van de
voorgaande bekerronde te worden ingevoerd. Zie de datum “opgave wedstrijdinfo” in de kop van dit document.
Het invoeren van wedstrijdgegevens via de site is mogelijk tot 13 maart. Vanaf die datum zijn de wedstrijden ook niet meer als “concept”
aangeduid.
Een reeds geplande competitiewedstrijd op de voor de bekerwedstrijd beoogde speeldag betekent dat de bekerwedstrijd op een andere dag moet
worden gespeeld.
Niet tijdig doorgeven van de wedstrijdinfo kan betekenen dat er een reglementaire uitslag wordt vastgesteld. En dat het betreffende thuisteam
dus is uitgeschakeld.
In Groep A (dames en heren) zorgt de Nevobo voor het aanwijzen van SR’s. In alle andere groepen wijst de thuisploeg een SR aan.
Alle communicatie inzake de regiobeker via bekercomp.west@nevobo.nl

Bij het plannen van een bekerwedstrijd, met status “concept” op de site, in de officiële bekerspeelweek wordt bij het invoeren van de planning niet meer om
akkoord van de tegenstander gevraagd als er in de speelweek al een gewone competitiewedstrijd staat gepland. Wel wordt dit door de Nevobo nog
gecontroleerd. Zoals bekend mag er geen bekerwedstrijd worden gepland als op dezelfde dag een competitiewedstrijd staat gepland. Na deze conceptfase
wordt de tegenstander wel weer om instemming gevraagd.

Regels na de wedstrijd
o
o
o

Uitslag én setstanden direct na afloop van de wedstrijd invoeren middels DWF op de competitiesite.
Als een wedstrijd de status “concept” heeft, kan er helaas geen uitslag worden ingevoerd. Dus graag dan actie conform het volgende punt.
Lukt dit om welke reden dan ook een keertje niet? Mail dan s.v.p. even de uitslag én de setstanden met het wedstrijdnummer naar
bekercomp.west@nevobo.nl.
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Overige bekerinformatie
Alle informatie met betrekking tot de regiobeker is te vinden op: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/regionale-beker/#west. Daar kun je,
naast de overzichten per bekerspeelronde, ook antwoorden op vele vragen vinden in het document “FAQ 2018-2019”.
Heb je dan nog vragen? Mail dan naar bekercomp.west@nevobo.nl.

De finales
De tien regiobekerfinales worden gespeeld op zaterdag 11 mei 2019 in sporthal Safari in Maarssen. Kandidaten voor het organiseren van de finales van de
regiobeker in volgende seizoenen kunnen zich melden via een mail naar bekercomp.west@nevobo.nl.
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DAMES Groep A (Nevobo wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.

Datum Tijd

Team thuis

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

BD5A 01

ma 01-04-2019 19:00 SKC DS 1

Bejo/Dinto DS 1

0-3

23-25, 14-25, 18-25

BD5A 02

do 11-04-2019 20:15 Van den Hengel / Sovoco DS 1

Vives DS 1

3-1

20-25, 25-17, 25-21, 25-14

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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DAMES Groep B (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.
BD5B 01
BD5B 02

Datum Tijd

Team thuis

ma 25-03-2019 20:30 Majella DS 2
di 02-04-2019 20:45 Simokos DS 2

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

VCS DS 1

1-3

19-25, 18-25, 25-20, 16-25

Timios DS 2

1-3

24-26, 18-25, 29-27, 20-25

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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DAMES Groep C (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.
BD5C 01
BD5C 02

Datum Tijd

Team thuis

wo 27-03-2019 21:00 K.V.A. DS 2
di 26-03-2019 19:15 VV Utrecht DR 1

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

Monza DS 1

3-1

25-13, 25-23, 18-25, 25-12

VTC Woerden DS 6

3-2

20-25, 25-22, 25-10, 21-25, 15-10

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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HEREN Groep A (Nevobo wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.
BH5A 01
BH5A 02

Datum Tijd

Team thuis

di 26-03-2019 20:00 RVV HS 1
do 28-03-2019 21:00 BPA VTC Woerden HS 1

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

Limes HS 1

3-1

25-14, 26-24, 20-25, 25-22

MOVE HS 1

3-0

Terugtrekking

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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HEREN Groep B (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.

Datum Tijd

Team thuis

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

BH5B 01

ma 01-04-2019 19:30 VCH (Hoofddorp) HS 1

Wilhelmina HS 1

3-0

25-21, 25-23, 25-23

BH5B 02

ma 18-03-2019 21:00 GSC Haaglanden HS 2

Inter Rijswijk HS 4

3-2

19-25, 25-15, 25-21, 18-25, 15-10

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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HEREN Groep C (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.

Datum Tijd

Team thuis

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

BH5C 01

ma 25-03-2019 21:30 VSTS HS 2

VTC Woerden HS 5

3-0

25-18, 25-15, 25-17

BH5C 02

ma 25-03-2019 20:30 DVC HS 1

Liusna HS 1

3-1

25-11, 24-26, 25-19, 25-23

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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JONGENS Groep A (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.

Datum Tijd

Team thuis

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

BJ5A 01

wo 10-04-2019 20:00 Prima Donna Kaas Huizen JA 1 VV Utrecht JA 1

3-0

25-22, 25-23, 29-27

BJ5A 02

do 18-04-2019 19:30 GSC Haaglanden JA 1

0-3

3-25, 15-25, 10-25

Inter Rijswijk JA 1

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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JONGENS Groep B (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.

Datum Tijd

Team thuis

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

BJ5B 01

do 28-03-2019 19:30 KdK A.G.A.V.S-Soesterberg JB 1

GSC Haaglanden JB 1

3-0

25-12, 25-10, 25-23

BJ5B 02

wo 10-04-2019 19:00 Taurus JB 1

Inter Rijswijk JB 1

1-3

25-16, 11-25, 22-25, 16-25

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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MEISJES Groep A (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.
BM5A 01
BM5A 02

Datum Tijd

Team thuis

wo 27-03-2019 19:30 Dinto MA 2
di 09-04-2019 18:15 Taurus MA 1

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

GSC Haaglanden MA 1

3-0

25-14, 25-19, 25-11

Thor MA 1

3-0

25-21, 25-23, 25-13

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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MEISJES Groep B (Thuisvereniging wijst de benodigde scheidsrechters aan)
Wedstrijdnr.
BM5B 01
BM5B 02

Datum Tijd

Team thuis

do 28-03-2019 19:30 MOVE MB 1
di 09-04-2019 19:45 Unicornus MB 1

Team uit

Speelzaal / Uitslag

Opmerking / Setstanden

Kalinko MB 1

3-0

25-17, 25-16, 25-20

Timios MB 1

0-3

24-26, 26-28, 22-25

Indien er verschillen worden geconstateerd tussen de speeldatum, -tijd en -zaal in dit overzicht en de competitiesite, dan is de competitiesite
leidend. Graag deze fouten wel melden aan de bekercompetitieleider (bekercomp.west@nevobo.nl).
Op zaterdag 31 maart wordt de finale van het NOJK gespeeld. Dat kan mogelijk een blokkering zijn voor het vaststellen van een
regiobekerwedstrijd.
Neemt een team van jouw vereniging deel aan de finale van het NOJK? En speel je in deze ronde een uitwedstrijd? Laat dat dan z.s.m. weten aan
de mogelijke tegenstander zodat bij het plannen gelijk rekening kan worden gehouden met deze geblokkeerde speeldatum.
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