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Districtsbekercompetities Steunpunt Zwolle  
seizoen 2017-2018 

 
MANNEN CATEGORIE A 

 

Wedstrijdschema poulefase standaardelftallen 
alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 5e klasse) 
 
Hoofdklasseteams Die teams uit de Hoofdklasse die zich niet hebben geplaatst voor deelname aan  
   de beker BV zijn vrijgesteld van de poulefase ivm de vroegere start van de  

competitie. Zij die zich hebben geplaatst voor de beker BV zullen worden 
opgenomen in de 1e kwalificatieronde van de beker BV. 

  
1e klasse en lager 2/3 september 2017  Ronde 1 (weekend) 
   9/10 september 2017  Ronde 2 (weekend) 
   16/17 september 2017  Ronde 3 (weekend) 
 
Uitwijk is mogelijk tot en met uiterlijk 21 september 2017 (alleen in onderling overleg en met goedkeuring 
KNVB).  
In de poulefase wordt een indeling samengesteld waarbij elftallen van het zaterdagvoetbal en 
zondagvoetbal zoveel als mogelijk per speeldag zullen worden ingedeeld. Dit zal echter niet helemaal te 
voorkomen zijn. Het is daarbij overigens de insteek dat verenigingen die in de competitie tegen elkaar 
zullen uitkomen niet in één en dezelfde bekerpoule worden opgenomen.  
Na de poulefase zullen dan alle poulewinnaars (dus zowel zaterdag- als zondagelftallen) via loting aan 
elkaar gekoppeld worden. 
 

Wedstrijdschema poulefase reserveteams senioren categorie A 
alle reserve-elftallen zaterdag- en zondag (Hoofd- t/m de 3e klasse) 
2/3 september 2017  Ronde 1 (weekend) 
9/10 september 2017  Ronde 2 (weekend) 
16/17 september 2017  Ronde 3 (weekend) 
 
tot en met uiterlijk 21 september 2017 is uitwijk mogelijk (alleen in onderling overleg en met goedkeuring 
KNVB). In de poulefase zal een indeling worden samengesteld waarbij elftallen van het zaterdagvoetbal 
niet zullen worden ingedeeld bij elftallen van het zondagvoetbal en omgekeerd. Na de poulefase zullen 
alle poulewinnaars (dus zowel zaterdag- als zondagelftallen) via loting aan elkaar gekoppeld worden. 

 
 

MANNEN CATEGORIE B 
 
De teams in de verschillende regionale bekercompetities worden in principe per speelregio ingedeeld. 
Zodra de poulefase is afgerond zullen de poulewinnaars en/of die elftallen die zich hebben geplaatst voor 
de volgende bekerronde (KO-fase) voor het verdere vervolg worden opgenomen in de regionale 
bekercompetitie van de eigen speelregio.  

 
Regionale bekercompetitie seniorenelftallen Categorie B 
 
Mannen zaterdagvoetbal – Groep I  : deelname voor elftallen uit de res. 4e - en 5e klassen 
Mannen zaterdagvoetbal – Groep II  : deelname voor elftallen uit de res. 6e klassen en Veteranen 
Mannen zondagvoetbal – Groep I  : deelname voor elftallen uit de res. 4e - en 5e klassen 
Mannen zondagvoetbal – Groep II  : deelname voor elftallen uit de res. 6e -, 7e klassen en Veteranen 
 

Wedstrijdschema poulefase 
 
2/3 september 2017  Ronde 1 poulefase 
9/10 september 2017  Ronde 2 poulefase 
16/17 september 2017  Ronde 3 poulefase 
21 september 2017 is de uiterste uitwijkdatum voor bekerwedstrijden (in onderling overleg èn akk. KNVB) 
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VROUWEN CATEGORIE A 

 
 
Wedstrijdschema vrouwen  
Categorie I : alle elftallen uit de Eredivisie, Top-, Hoofd- en 1e klasse 
Categorie II : alle elftallen uit de 2e en 3e klassen. 

 
Speeldata voor poulefase voor de diverse categorieën zijn als volgt: 
Groep 1 Groep 2 
R 1 :  2/3 september 2017 R 1 :  2/3 september 2017 
R 2 :  2/3 september 2017 R 2 :  9/10 september 2017 
R 3 :  2/3 september 2017 R 3 :  16/17 september 2017 

 
Indien een elftal wat uitkomt in de 1e klasse wordt uitgeschakeld in de poulefase categorie I, dan zal dit 
elftal instromen in de bekercompetitie van categorie II. Plaatst dit elftal zich via de poulefase wel voor de 
KO-fase in categorie I, dan zal bij latere uitschakeling niet meer instromen in de beker categorie II. 

 

VROUWEN CATEGORIE B 
 
Vrouwen zaterdag/zondag – Groep 3   : deelname voor elftallen uit de 4e en 5e klassen 
Vrouwen zaterdag/zondag – Groep 3  : deelname voor elftallen uit de 4e en 5e klassen 
In de poulefase zal een indeling worden samengesteld waarbij elftallen van het zaterdagvoetbal niet zullen 
worden ingedeeld bij elftallen van het zondagvoetbal en omgekeerd.  
 
Na de poulefase zullen alle poulewinnaars (dus zowel zaterdag- als zondagelftallen) via loting aan elkaar 
gekoppeld worden. 
 

Wedstrijdschema poulefase  
2/3 september 2017  Ronde 1 poulefase 
9/10 september 2017  Ronde 2 poulefase 
16/17 september 2017  Ronde 3 poulefase 
21 september 2017 is de uiterste uitwijkdatum voor bekerwedstrijden (in onderling overleg èn akk. KNVB) 
 
De finale van de vrouwenelftallen Groep III zal te zijner tijd worden vastgesteld op het terrein van 
één van de finalisten. 
 
 

MEISJES (CATEGORIE B) 
 
Wedstrijdschema  
 
Categorie I : MO19, MO17 en MO15  (Hoofd- en 1e klasse) 
Categorie II : MO19, MO17 en MO15  (2e klasse) 
  MO13 en MO11  (1e en 2e klasse) 
 
De poulewedstrijden in deze categorieën worden volgens onderstaand overzicht gespeeld: 
Categorie I MO19, MO17 en MO15  2 september 2017  Ronde 1 poulefase 
Categorie I MO19, MO17 en MO15  9 september 2017 Ronde 2 poulefase 
Categorie I MO19, MO17 en MO15  16 september 2017 Ronde 3 poulefase 
 
Categorie II alle categorieën   2 september 2017 Ronde 1 poulefase 
Categorie II alle categorieën   9 september 2017 Ronde 2 poulefase 
Categorie II alle categorieën   16 september 2017 Ronde 3 poulefase 
 
21 september 2017 is de uiterste uitwijkdatum voor bekerwedstrijden (in onderling overleg èn akk. KNVB) 
 
 
Voor aanvullende informatie omtrent de schoolvakanties verwijzen wij u naar de blz. 5 van dit document. 



3 
 

 
 
 

JUNIOREN CATEGORIE A 
 
 
Wedstrijdschema  
 
Er worden districtsbekercompetities voor de jeugd gehouden in seizoen 2017 - 2018 voor de volgende 
categorie:   

Categorie A :  Elftallen in JO19 t/m JO14    (2e divisie t/m de 1e klasse) 
 
 
De poulewedstrijden in deze categorieën worden volgens onderstaand overzicht gespeeld: 
Categorie A    2 september 2017   Ronde 1  
Categorie A    9 september 2017  Ronde 2  
Categorie A    16 september 2017   Ronde 3 

 
Uitwijk  voor deze groepen geldt als uiterste speeldatum 21 september 2017 

 (alleen in onderling overleg en goedkeuring KNVB) 
 
Na de poulefase zal de poulewinnaar de bekercompetitie vervolgen via de KO-fase. 

 
 
 

JUNIOREN 1e klasse en lager 
 
 

Regionale bekercompetitie juniorenelftallen  
 
  Niveau:     Voor welke leeftijd: 
 
Groep 2 Deelname voor elftallen uit de 2e klassen  - JO19, JO17, JO16, JO15, JO14  
Groep 3 Deelname voor elftallen uit de 3e klassen  - JO19, JO17, JO16, JO15, JO14  
Groep 4 Deelname voor elftallen uit de 4e klassen  - JO19, JO17, JO16, JO15, JO14  
Groep 5 Deelname voor elftallen uit de 5e klassen  - JO19, JO17, JO16, JO15, JO14  
 
Bij het samenstellen van de poule-indeling zal zo veel als mogelijk rekening worden gehouden met de 
vakantieregio. Bij onvoldoende aanbod in de (on)even jaarlichtingen kan de KNVB beslissen om de 
inschrijvingen voor deelname aan de bekercompetities samen te voegen naar de naast gelegen hogere 
oneven leeftijdsgroep 
  
 

Wedstrijdschema poulefase  
 
2 september 2017  Ronde 1 poulefase 
9 september 2017  Ronde 2 poulefase 
16 september 2017  Ronde 3 poulefase 
21 september 2017 is de uiterste uitwijkdatum voor bekerwedstrijden (in onderling overleg èn akk. KNVB) 
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PUPILLEN CATEGORIE A 
 
Er worden districtsbekercompetities voor de pupillen gehouden in seizoen 2017 - 2018 voor de volgende 
categorie:   

Categorie A :  JO13 en JO12  (2e divisie t/m Hoofdklasse) 
Categorie A :  JO11   (Hoofdklasse 9:9) 
 

De poulewedstrijden in deze categorieën worden volgens onderstaand overzicht gespeeld. 
 
Categorie A    2 september 2017   Ronde 1  
Categorie A    9 september 2017  Ronde 2  
Categorie A    16 september 2017   Ronde 3 

 
Uitwijk  voor  deze groepen geldt een uiterste speeldatum van 21 september 2017 

(alleen in onderling overleg en goedkeuring KNVB) 
 
 
 
 

PUPILLEN   OVERIG 
 
 

Regionale bekercompetitie pupillenteams Categorie B 
 
JO13 en JO12 – Groep 1 : deelname voor elftallen uit de 1e klassen 
JO13 en JO12 – Groep 2  : deelname voor elftallen uit de 2e klassen 
JO13 en JO12 – Groep 3 : deelname voor elftallen uit de 3e klassen 
JO13 en JO12 – Groep 4 : deelname voor elftallen uit de 4e klassen 
JO13 en JO12 – Groep 5 : deelname voor elftallen uit de 5e klassen 
JO13 en JO12 – Groep 6 : deelname voor 7-tallen uit de 6e klassen (bij vold. Inschrijving) 
 
JO11 en JO10 – Groep 1 : deelname voor 9-tallen uit de Hoofdklasse 
JO11 en JO10 – Groep 1 : deelname voor 7-tallen uit de 1e en 2e klassen 
JO11 en JO10 – Groep 3 : deelname voor 7-tallen uit de 3e klassen 
JO11 en JO10 – Groep 4 : deelname voor 7-tallen uit de 4e klassen 
JO11 en JO10 – Groep 5 : deelname voor 7-tallen uit de 5e klassen 
JO11 en JO10 – Groep 6 : deelname voor 7-tallen uit de 6e klassen 
 
JO9 en JO8 – Groep 1   : deelname voor 6-tallen uit de Hoofd- en 1e klassen 
JO9 en JO8 – Groep 2  : deelname voor 6-tallen uit de 2e klassen 
JO9 en JO8 – Groep 3  : deelname voor 6-tallen uit de 3e klassen 
JO9 en JO8 – Groep 4  : deelname voor 6-tallen uit de 4e klassen 
JO9 en JO8 – Groep 5  : deelname voor 6-tallen uit de 5e klassen 
JO9 en JO8 – Groep 6  : deelname voor 6-tallen uit de 6e klassen 
 
Bij het samenstellen van de poule-indeling zal zo veel als mogelijk rekening worden gehouden met de 
vakantieregio. Bij onvoldoende aanbod in de (on)even jaarlichtingen kan de KNVB beslissen om de 
inschrijvingen voor deelname aan de bekercompetities samen te voegen naar de naast gelegen hogere 
oneven leeftijdsgroep 
 

Wedstrijdschema poulefase (m.u.v. JO12 en JO13 7-tallen =  6e klasse) 
 
2 september 2017  Ronde 1 poulefase 
9 september 2017  Ronde 2 poulefase 
16 september 2017  Ronde 3 poulefase 
 
Wedstrijdschema van de JO12 en JO13 in de 6e klasse (7-tallen) zal worden vastgesteld indien ook 
bekend is of voor deze groep een bekercompetitie kan worden opgestart. 
 
21 september 2017 is de uiterste uitwijkdatum voor bekerwedstrijden (in onderling overleg èn akk. KNVB) 
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Aanvullende informatie 
 

De teams in de verschillende regionale bekercompetities worden voor de poulefase in het seizoen  
2017-2018 in principe per vakantieregio ingedeeld. Indien hiertoe onvoldoende aanbod bestaat kùnnen 
één of meerdere teams worden opgenomen in een poule met teams uit een andere vakantieregio. Gelet 
op de spreiding van de vakanties willen we dit echter zo veel mogelijk voorkomen. 
 
Zodra de poulefase is afgerond zullen de poulewinnaars en/of die elftallen die zich hebben geplaatst voor 
de volgende bekerronde (KO-fase) voor het verdere vervolg worden opgenomen in de regionale 
bekercompetitie van de eigen serviceregio.  
 
Hierbij ter informatie een overzicht van de schoolvakanties voor 2017-2018 waarbij wordt opgemerkt dat er 
geen verschil meer bestaat tussen de (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs. 
 

Schoolvakanties (info overheid) 
 
 

Zomervakantie (vo) 

Noord 22 juli t/m 3 september 2017 

Midden 8 juli t/m 20 augustus 2017 

Zuid 15 juli t/m 27 augustus 2017 

 
 

Herfstvakantie  

Noord 21 t/m 29 oktober 2017 

Midden 14 t/m 22 oktober 2017 

Zuid 14 t/m 22 oktober 2017 

 
 

Kerstvakantie Heel Nederland 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

 
 

Voorjaarsvakantie 

Noord 24 februari t/m 4 maart 2018 

Midden 24 februari t/m 4 maart 2018 

Zuid 17 t/m 25 februari 2018 

 
 

Meivakantie Heel Nederland 28 april t/m 6 mei 2018 

 
 


