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NIEUWSBRIEF NUMMER 4…. 
 
De derde ronde van de 9e editie van de Oostindie Wintercup had iets 
meer weg van winterse omstandigheden, zo lag om 11.00 uur in de 
ochtend nog een laagje sneeuw op het veld maar gelukkig kwam in de 
middag de temperatuur boven nul en deed ook de zon nog een duit in 
het zakje en zo ging de derde ronde van start om 18.45 uur. 
 
Om 18.45 uur mocht poule B ditmaal aftrappen om te kijken hoe de 
rangschikking na 2 x 20 minuten zou zijn, duidelijke overwinningen 
voor VEV’67 5 en 6, hierdoor werd het 5e eerste in de poule en het 6e 
tweede, door het verlies van VEV’67 35+2 tegen het 6e werden zij 
derde en VEV’67 35+1 werd vierde in de poule. 
 
Om 19.30 uur was het de beurt aan poule D, Boerakker 2/3 leek al 
geplaatst en wist ook ditmaal te winnen van VEV’67 45+1, voor de 
mannen van Roel een 9 uit 3 in de poule en hierdoor als eerste in de 
poule geëindigd, de andere wedstrijd werd een prooi voor TLC 4 wat 
VEV’67 35+6 op een nederlaag trakteerde en als nummer 2 van de 
poule nog steeds mag dromen van prolongatie van de titel. 
 
Om 20.15 uur kwam poule C binnen de lijnen, in deze poule was al 
duidelijk dat Roden 5 en TLC 3 de nummers 1 en 2 werden echter wie 
stond na 2 x 20 minuten waar, TLC 3 wist te winnen en zo werden zij 
winnaar in de poule, de andere wedstrijd tussen VEV’67 35+3 en 35+5 
werd een prooi voor 35+3, 35+3 eindigt als tweede en 35+5 als vierde in 
de poule. 
 



                           

             
 

 

 

 
 
 
Om 21.00 uur het sluitstuk van de derde ronde wat ditmaal werd 
verzorgd door poule A, in deze poule kwam VEV’67 4 als poulewinnaar 
naar voren door te winnen van VEV’67 3 en op het andere veld bleef 
Pelikaan S 2/3 helaas met lege handen staan tegen de jonge equipe van 
Luc, TLC 2 werd hierdoor tweede in de poule en we vinden VEV’67 3 
terug op derde plaats en Pelikaan S 2/3 op de vierde plaats. 
 
Onderstaand treffen jullie de uitslagen aan van de wedstrijden van de 
derde ronde en zo hebben we het schema voor de halve finales op 25 
januari ook duidelijk. 
 
Aankomende vrijdagavond wordt de avond muzikaal verzorgd door DJ 
BEEZ & DJ LADY S en zal er een verloting zijn, omstreeks 22.00 weten 
we hoe het schema ervoor de finaleavond op 1 februari zal uitzien, op 
naar nog 2 gezellige avonden op sportpark Oostindie. 
 
 
UITSLAGEN 18 januari 2019 
 
18.45 uur: 
Veld 1: VEV’67 35+1  – VEV’67 5    0 - 5  
Veld 2: VEV’67 35+2  – VEV’67 6    1 - 6  
 
19.30 uur: 
Veld 1: VEV’67 35+6 – TLC 4    0 - 4  
Veld 2: VEV’67 45+1 – Boerakker 2/3   1 - 2  
 
20.15 uur: 
Veld 1: VEV’67 35+3  – VEV’67 35+5   4 - 2  
Veld 2: RODEN 5  – TLC 3    0 - 3  
 
21.00 uur: 
Veld 1: Pelikaan S 2/3 – TLC 2    2 - 9  
Veld 2: VEV’67 3   – VEV’67 4    1 - 3  

 



                           

             
 

 

 

 
 
 
 
Vrijdag 25 januari 2019 HALVE-FINALES   
 
18.45 uur: 
Veld 1: VEV’67 35+3 – VEV’67 35+6 (G) 
Veld 2: VEV’67 45+1 – VEV’67 35+5 (H) 
 
19.30 uur: 
Veld 1: VEV’67 3 – VEV’67 35+1 (E) 
Veld 2: VEV’67 35+2    – Pelikaan S 2/3 (F) 
 
20.15 uur: 
Veld 1: TLC 3                                 – TLC 4    (C) 
Veld 2: Boerakker 2/3                    – Roden 5 (D) 
 
21.00 uur: 
Veld 1: VEV’67 4                            – VEV’67 6 (A) 
Veld 2: VEV’67 5                            – TLC 2 (B) 

 
 
Vrijdag 1 februari 2019 FINALERONDE   
 
18.45 uur: 
Veld 1: verliezer G                    – verliezer H (plaats 7 en 8) 
Veld 2: verliezer E  – verliezer F (plaats 7 en 8) 
 
19.30 uur: 
Veld 1: winnaar G                    – winnaar H (plaats 5 en 6) 
Veld 2: winnaar E  – winnaar F (plaats 5 en 6) 
 
20.15 uur: 
Veld 1: verliezer C  – verliezer D (plaats 3 en 4) 
Veld 2: verliezer A  – verliezer B (plaats 3 en 4) 
 
21.00 uur: 
Veld 1: winnaar C  – winnaar D (plaats 1 en 2) 
Veld 2: winnaar A – winnaar B (plaats 1 en 2) 



                           

             
 

 

 

 

 

 
Noteert u alvast in uw agenda de volgende data voor een gezellige 
avond Oostindie Wintercup: 
 

- 25 januari 2019:  ½ FINALAVOND: m.m.v. DJ BEEZ & DJ  
       LADY S en verloting! 

-   1 februari 2019: FINALEAVOND m.m.v. Bert Solo, 
FOODTRUCK JAAP’S VERTIER en super verloting!! 

 
 
 
De organisatie treft iedereen graag weer op 25 januari 2019, de kantine 
en kleedkamers op Sportpark Oostindie zullen om circa 18.00 uur open 
zijn, in de hal van het complex zal een kleedkamer-indeling hangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie Oostindie Wintercup 
oostindiewintercup@vev67.nl  

mailto:oostindiewintercup@vev67.nl

