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NIEUWSBRIEF NUMMER 5…. 
 
De afgelopen week leek het zo goed te gaan, met hulp van velen is het 
kunstgrasveld op woensdag- en donderdagavond schoongemaakt, zelf 
vrijdagochtend heeft de ochtendploeg (voornamelijk 65+) nog het veld 
geborsteld en alles gereed gemaakt, in de middag begon het te 
sneeuwen en rond 17.00 uur werden we tevens geconfronteerd met 
ijzel, op dat moment hebben we als organisatie besloten om voor 
ieders veiligheid de halve finales af te lassen, wel was in de avond de 
kantine open en hebben we met elkaar onder het genot van een 
drankje en bittergarnituur er toch een gezellige avond van gemaakt. 
 
Op de finaleavond zal het schema “even” iets anders verlopen dan 
gebruikelijk echter voor alle teams blijft het tijdstip hetzelfde, 
onderstaand treffen jullie de nieuwe opzet aan. 
 
Aankomende vrijdagavond zal Bert Solo het geheel muzikaal in gang 
zetten, staat er FOODTRUCK van JAAP’S VERTIER en zal er een 
prachtige verloting zijn (pizzarettes, airfryers, cadeaubonnen, 
Christine Le Duc verwenbox, meters bier etc., 2x 50”INCH LED TV en 
een superhoofdprijs een JURA KOFFIEMACHINE), op naar een geweldige 
afsluiting van de 9e editie Oostindie Wintercup…… 

 
Op de finaleavond kan er betaald worden met munten, deze kunnen 
worden gekocht aan de linkerzijde van de bar, de munten kunnen 
contant of met pin worden afgerekend, de loten voor de verloting zijn 
uitsluitend contant. 
 



                           

             
 

 

 

 
 
Vrijdag 1 februari 2019 HALVE-FINALES & FINALERONDE   
 
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) 
19:05 uur 
Veld 1: winnaar G                    – winnaar H (plaats 5 en 6) 
Veld 2: verliezer G                    – verliezer H (plaats 7 en 8) 
 
 
19:30 uur: 
Veld 1: VEV’67 3 – VEV’67 35+1 (E) 
Veld 2: VEV’67 35+2    – Pelikaan S 2/3 (F) 
19:50 uur: 
Veld 1: winnaar E  – winnaar F (plaats 5 en 6) 
Veld 2: verliezer E  – verliezer F (plaats 7 en 8) 
 
 
20:15 uur: 
Veld 1: TLC 3                                 – TLC 4    (C) 
Veld 2: Boerakker 2/3                    – Roden 5 (D) 
20:15 uur: 
Veld 1: winnaar C  – winnaar D (plaats 1 en 2) 
Veld 2: verliezer C  – verliezer D (plaats 3 en 4) 
 
 
21:00 uur: 
Veld 1: VEV’67 4                            – VEV’67 6 (A) 
Veld 2: VEV’67 5                            – TLC 2 (B) 
21:20 uur: 
Veld 1: winnaar A – winnaar B (plaats 1 en 2) 
Veld 2: verliezer A  – verliezer B (plaats 3 en 4) 

 
De wedstrijden duren op deze avond 20 minuten, bij een gelijke 
stand worden er penalty’s genomen om de winnaar te bepalen. 
 
 
 
 



                           

             
 

 

 

 

 
Noteert u alvast in uw agenda de GEWELDIGE AFSLUITER van de 9e  
editie Oostindie Wintercup: 
 

1 februari 2019: SUPERFRIDAY (HALVE FINALES EN FINALES 
m.m.v. Bert Solo, FOODTRUCK JAAP’S VERTIER en super 
verloting (2x)!! 

 
 
 
De organisatie treft iedereen graag weer op 1 februari 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  
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