
BEKERCOMPETITIE  VELDVOETBAL  DISTRICT  OOST 
Seizoen  2015  -  2016 

 
 
Hierbij treft u de poule-indeling van de bekercompetities veldvoetbal senioren Standaardteams voor 
het seizoen 2015 – 2016 aan.  

 
Wedstrijdschema bekercompetitie - standaardelftallen 

 
Hoofdklasse  en 1e klasse (poules aangeduid met een L) 
Speelronde 1  22 / 23 augustus    Ronde 1 1-4 2-3 
Speelronde 2  25 augustus , aanvang 20.00 uur Ronde 2 3-1 4-2 
Speelronde 3  29 / 30 augustus    Ronde 3 3-4 1-2 
Uitwijk   1 september       ivm beker BV   
 
2e klasse en Lager 
Speelronde 1 18 augustus  aanvang 19.00 uur  Ronde 1 1-4 2-3 
Speelronde 2 25 augustus  aanvang 18.45 uur  Ronde 2 3-1 4-2 
Speelronde 3 29 / 30 augustus     Ronde 3 3-4 1-2 
Uitwijk   2 september     ivm onder meer jubilea 

 

 
Het wedstrijdprogramma voor de poulewedstrijden van de bekercompetitie wordt vastgesteld volgens 
bovenstaande wedstrijdschema’s. Aan de hand van de toegewezen speelnummers in de diverse 
poules van de bekercompetitie kan het wedstrijdprogramma worden samengesteld. 
 
Wij willen alle deelnemende elftallen er op wijzen dat de KNVB mogelijk wijzigingen gaat 
aanbrengen in het voorgenomen wedstrijdprogramma. Dit kan haar oorzaak hebben in verband 
met beperkingen in de beschikbaarheid van elftallen, onderhoud van velden of anderzijds. 
Het kan dus ook zijn dat een team geen thuiswedstrijden kan of mag afwerken en dat de 
betreffende teams alle wedstrijden 'uit' zullen spelen c.q. de thuiswedstrijden op het terrein van 
de tegenstander zullen afwerken. 
 
In onderling overleg met en goedkeuring van de tegenstander en KNVB mogen wedstrijden verplaatst 
worden. Uiterste speeldatum is donderdag 3 september. 
 
 

 

Wedstrijdschema bekercompetitie – reserve-elftallen cat. A 
 
Speelronde 1  15 / 16 augustus    Ronde 1 1-4 2-3 
Speelronde 2  22 / 23 augustus   Ronde 2 3-1 4-2 
Speelronde 3  29 / 30 augustus    Ronde 3 3-4 1-2 
Uitwijk   1 september       

 
Het wedstrijdprogramma voor de poulewedstrijden van de bekercompetitie wordt vastgesteld volgens 
bovenstaande wedstrijdschema’s. Aan de hand van de toegewezen speelnummers in de diverse 
poules van de bekercompetitie kan het wedstrijdprogramma worden samengesteld. 
 
In onderling overleg met en goedkeuring van de tegenstander en KNVB mogen wedstrijden verplaatst 
worden. Uiterste speeldatum is donderdag 3 september. 

 

 

 


