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Wij en Klein Vaarwater krijgen – terecht – ieder jaar weer de vraag:
wanneer gaat de band beginnen? Ieder jaar schiet het er weer bij in om
heldere afspraken hierover te maken, maar dit jaar niet.
Dit jaar hebben we met beide bands duidelijke afspraken gemaakt:
-

De band van vrijdag (Minerva Sound Society) start om 22:45.

-

De band van zaterdag (Stennis) start om 22:30.

-

De DJ start om ongeveer 22:00 met draaien.

Het toernooi valt dit jaar in juni, waardoor er op de vrijdag een boot
vertrekt van Holwerd naar Ameland om 20:30. De laatste bezoekers zullen
dan op z’n vroegst om 21:30 bij De Boeg zijn om zich nog in te schrijven.
De inschrijftafel en welkomstborrel zijn echter tot 21:00 geopend. Na de
sluiting van de inschrijftafel moet de wedstrijdleiding namelijk nog de
laatste wijzigingen verwerken en de wedstrijdbriefjes voor de zaterdag in
orde maken. Dit, gecombineerd met het feit dat de inschrijftafel al vanaf
12:00 ’s middags geopend is en ook de vrijwilligers van de wedstrijdleiding
naar het feest willen, heeft ons doen besluiten de inschrijftafel om 21:00 te
sluiten.

“Helderheid over de
starttijden van de
bands.”

We willen natuurlijk wel dat alle teams die op vrijdag aankomen
aangemeld zijn voor de volgende dag. Daarom de volgende opties:
- Laat één iemand van je team, indien mogelijk, een boot eerder
pakken om in te schrijven.
- Vraag aan iemand anders om ook jouw team alvast in te schrijven.
- Stuur een e-mail naar wedstrijdzaken@lycurgusopameland.eu.
indien je nu al weet dat jullie met de boot van 20:30 komen.
Zit je op de laatste boot en moet jouw team nog aangemeld
worden, stuur dan altijd nog een sms of een whatsapp met daarin
de naam van jouw team en de poule naar 06-48279736 om te
bevestigen dat jullie onderweg zijn.
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Zoals al in de overige nieuwsbrief was aangegeven, hebben we de
mogelijkheden onderzocht om ook op de zaterdag op tijd te gaan spelen. We
zijn tot de conclusie gekomen dat we het dit jaar maar eens moeten
proberen: we spelen dus op zaterdag en op zondag op tijd.
Op beide dagen spelen we 2 sets van ieder 12 ½ minuut, dus een wedstrijd
duurt 25 minuten. Daarna is er 5 minuten voor de nieuwe teams om zich op
te stellen, voordat de volgende wedstrijd begint.
Om te voorkomen dat iedereen tegelijk begint, tegelijk klaar is en dus ook
allemaal tegelijk iets wil nuttigen in de Koek & Sopie tent, hebben we er ook
voor gekozen gestaffeld te werk te gaan: alle eerste wedstrijden op de even
velden starten op beide dagen om 09:30 en alle eerste wedstrijden op de
oneven velden om 09:45.

“We gaan het dit jaar
proberen: ook op
zaterdag spelen we op
tijd.”

Na het toernooi zullen we zeker met een enquête uitvragen wat jullie van
deze opzet vonden.

Ieder jaar verkopen we weer t-shirts en girly’s met het logo van het toernooi.
We houden dit jaar voor de 27e keer het toernooi en weer heeft onze
ontwerpen een mooi logo voor op de shirts ontworpen.
De prijs per shirt is dit jaar € 17,50, maar evenals vorig jaar hebben we op
de vrijdag (en op de vrijdag alleen) een actie met de shirts. Vorig jaar
hebben we dit voor het eerst gedaan en dat bleek een groot succes, ware
het niet dat er toch nog wat vraagtekens bij de actie gezet werden. Om de
actie duidelijk en eerlijk te houden, is nu niet ieder 6e shirt gratis, maar geldt
dat:
bij afname van 6 of meer shirts tegelijk, zijn de shirts € 15,- per
stuk (zolang de voorraad strekt. Een combinatie van t-shirts en
girly’s is toegestaan).
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Het programmaboekje is uit en ook vanaf de website te downloaden. Zoals
gebruikelijk is deze een maand voor het toernooi te downloaden in
verband met reserveringen. Tijdens de inschrijving op vrijdag 1 juni, krijgt
ieder team één papieren exemplaar van het boekje mee.

“Wat is er anders aan en
in het programmaboekje.

Het boekje is qua uiterlijk iets aangepast, namelijk aan de standaard
huisstijl van de Stichting. Daarnaast zijn er nog een paar zaken (naast al
onze sponsoren) die extra aandacht verdienen:
-

Op pagina 6 (Hoe kom ik op het eiland) staat, dat er op zondag een
bus gaat van Holwerd naar Groningen. Qbuzz zet op een aantal
dagen en tijden een bus in tussen Groningen en Holwerd.
Informeer goed of en wanneer deze op zondag gaat en houd
rekening met een lange reistijd, omdat de bus over Lauwersoog
reist.

-

Op pagina 10 (Stap voor stap) komt duidelijk naar voren, dat het
nog steeds mogelijk is met de tent te komen, maar dat je dit niet
meer bij de inschrijftafel kunt regelen. Het reserveren van een plek
voor de tent verloopt via de receptie van Klein Vaarwater. Zij zullen
er dan ook op toezien dat alle geplaatste tenten geregistreerd zijn
en dat daarvoor betaald is.

-

Pagina 24 (Reglementen) is aangepast naar de nieuwe situatie
waarbij we op zaterdag ook op tijd spelen. Neem dit goed door
voordat het toernooi begint, om tijdens het toernooi misverstanden
te voorkomen.

-

Pagina 25 (Handig om te weten): de rotzooi op het veld en de lege
flesjes. Wij plaatsen over het gehele veld verspreid aardig wat
prullenbakken en containers voor al het afval. Toch is ieder jaar na
afloop van een toernooidag, een handjevol vrijwilligers aardig wat
tijd kwijt met het bij elkaar rapen van de rotzooi en het verzamelen
van lege flesjes. Onze vrijwilligers hebben dan al een hele dag in de
tent e/o bij de wedstrijdtafel gestaan. We willen jullie daarom
namens de hardwerkende vrijwilligers vragen zoveel mogelijk
rotzooi in de prullenbakken e/o containers te gooien en de lege
flessen of terug te brengen naar de tent of naast de prullenbak te
leggen. Op alle flesjes zit namelijk statiegeld van de groothandel en
dus willen we graag alle flesjes weer inleveren. Wanneer we de
lege flesjes keurig terugkrijgen, kunnen we blijven voorkomen dat
we het statiegeld aan de verkoopprijs moeten toevoegen.

-

Let goed op de wedstrijdschema’s op pagina 26 en 30. Het veld
waarop je speelt is mede bepalend voor de starttijd van de
wedstrijden. Let hier dus goed op!
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