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De voorlopige poule indeling staat al enige tijd online, maar door de 
recente aan- en afmeldingen zijn er af en toe wat mutaties gedaan. We 
hebben ook dit jaar weer zoveel mogelijk gekeken naar de door jullie 
opgegeven eerste keuze bij de inschrijving, waarbij inschrijvingen welke 
voor 1 april 2013 binnen waren (inclusief betaling) voorrang hebben 
gekregen. 
We doen ons uiterste beste de indeling zo te houden zoals hij nu is, maar 
door aan- en afmeldingen kan er nog het één en ander veranderen. 
Weet wel, dat wanneer je eenmaal ingedeeld bent, jouw team ook 
ingedeeld blijft, tenzij je jouw team afmeld. Uiteraard zullen we op vrijdag
24 mei 2013 bij de inschrijftafel ervoor zorgen, dat er een up-to-date 
poule indeling beschikbaar is. 

Voorlopige poule indeling
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“Alles is te belopen!” 

Verblijf op het eiland
Via deze week willen we ook nog eens aandacht besteden aan de 
mogelijkheden om in de buurt van de volleybalvelden te overnachten. Om 
dit inzichtelijk te maken hebben we een plattegrond van Klein Vaarwater 
en omgeving toegevoegd. 
 

 
1 en 2 geven alle accommodaties aan van Klein Vaarwater. Dit varieert 
van stacaravans tot (schakel)bungalows en van luxe bungalows tot 
wellness boerderijen. Ga naar www.kleinvaarwater.nl of bel met 0519-
542156 om te boeken. 
 
3 geeft aan waar in het weekend de wedstrijden gespeeld worden. Hier 
worden alle velden opgebouwd, de Koek & Sopie tent geplaatst, etc. Hier 
gebeurt het allemaal overdag. Even naast de velden is er voldoende ruimte
om een tent op te zetten en te gaan kamperen. Willen jullie, gaan jullie of 
overwegen jullie te gaan kamperen, maar is het vinden van een 
(geschikte) tent nog niet gelukt? Kijk dan snel op pagina 2 van deze 
nieuwsbrief en maak kennis met de tentenverhuur op Ameland. 
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4 geeft aan waar het ook nog mogelijk is een chalet te huren. Wanneer Klein
Vaarwater vol zit, kun je altijd nog proberen een chalet te huren bij 
Kiekduun. Zoals in de afbeelding te zien is, zit deze camping op acceptabele 
afstand van de volleybalvelden en zeker dicht genoeg bij de feesten. Ga naar 
www.kiekduun.nl of bel met 0519-542389 om te boeken. 
 
Last but not least punt 4, ‘De Boeg’. Zoals op zaterdag en op zondag 
overdag alles op de volleybalvelden gebeurt, zo moet je op vrijdag bij de 
inschrijving en op vrijdag– en zaterdagavond bij de feesten in ‘De Boeg’ zijn. 
 
Kennen jullie personen die zich met hun team niet hebben ingeschreven 
omdat ze geen onderdak hebben kunnen vinden? Laat ze dan deze 
nieuwsbrief lezen. We hebben nog plek voor het toernooi zelf en er zijn nog 
mogelijkheden om (in de buurt) een accommodatie te huren of een tent te 
plaatsen/te regelen. 

“Een kant en klare tent 
huren is ook mogelijk op 

Ameland.” 

Tentenverhuur op Ameland
Zoals hiervoor al is aangegeven, kun je op Ameland ook een tent huren. 
Willen jullie graag relaxed en verzorgd kamperen? Dan bent je bij 
AMELANDTENTENVERHUUR aan het juiste adres. Gezellig kamperen 
onder het motto "niet inpakken wel wegwezen", bieden zij jullie ingerichte 
tenten aan voor op Klein Vaarwater. Zo hebben jullie wel de lusten, maar 
niet de lasten van het kampeerleven. 
Het opzetten van een tent is ware topsport. Na honderd rondjes om de tent 
gerend te hebben, staan eindelijk alle stormharingen in de grond. En dan 
moet het opblazen van het luchtbed nog beginnen. Huur een tent bij 
Amelandtentenverhuur …en alles in en om de tent is gereed….. Zij zetten 
dus de tent voor jullie neer met eventuele extra’s. Kijk op hun site voor de 
mogelijkheden en de extra’s die te boeken zijn. 
Ga naar www.amelandtentenverhuur.nl of bel met 0519-542396 om te 
vragen naar de mogelijkheden of om direct te reserveren. 

Boottijden 
Normaal gesproken namen wij de boottijden op in ons programmaboekje. 
Sinds dit jaar doen we dat niet meer, mede omdat we de lijst niet meer van 
Wagenborg krijgen. Zij willen flexibel zijn in hun tijden en wanneer deze 
vaststaan in ons programmaboekje wordt dat voor hen natuurlijk lastig. 
 
De afvaarten staan vermeld op http://www.wpd.nl/ameland/dienstregeling. 
We willen jullie er alleen wel op wijzen dat – op dit moment – er op vrijdag
24 mei 2013 om 18:30 géén boot ingezet wordt om jullie van Holwerd naar
Ameland te vervoeren. Wellicht dat dit nog wel gaat veranderen (vooraf of 
op de dag zelf), maar ga er dus in principe niet vanuit dat er om 18:30 een 
boot gaat. 
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Al zolang we het toernooi houden, is er een Koek & Sopie tent op het veld 
aanwezig. Met een reden noemen wij het Koek & Sopie en niet Koek & 
Zopie, simpelweg omdat we de zomerse variant zijn van de winterse Koek 
& Zopie. 
Daarnaast willen we alvast kenbaar maken dat we twee nieuwe biertjes 
aan ons assortiment hebben toegevoegd: naast het vertrouwde Heineken 
kun je dit jaar ook bij ons het overheerlijke, koele Jillz kopen en voor de 
bobs hebben we ook 0.0 %. 
 
 
Evenals vorig jaar, willen we middels de nieuwsbrief alvast aankondigen 
wat voor muziek er dit jaar tijdens de feesten geregeld is. 
De DJ van vorig jaar is bij de meesten van jullie goed in de smaak 
gevallen. Daarom zal ook dit jaar in de sporthal DJ Sijtse jullie op beide 
avonden vermaken. 
 
De band van vrijdag heeft één keer eerder met succes bij ons opgetreden. 
Deze band heet REmake - Showband uit Groningen. Al sinds eind jaren 
’90 geschikt voor ieder evenement waarbij het dak eraf moet. Sleutel-
woorden zijn up-tempo, dansbaar en gevarieerd. 
REmake optredens zijn energiek, stijlvol en muzikaal van niveau. De band 
speelt zo’n beetje alle stijlen, van funk & soul tot actuele pop (zie hun 
repertoirelijst op www.remake-fansite.nl). 
 
De band van zaterdag is een oude vertrouwde band, maar dan in een 
nieuw jasje. Stennis is weer van de partij, maar dan met een nieuwe 
zanger. 
Stennis zet al meer dan 10 jaar talloze feesten in Noord-Nederland op hun 
kop met de allergrootste partyhits van toen en nu. Van de lekkerste dance-
classics uit de jaren 70 tot dansmuziek en singalongs uit de 80’s, 90’s en 
00’s! 
Kijk op www.stennisonline.nl voor meer informatie. 

Koek & Sopie 

“Extra assortiment in de 
Koek & Sopie tent.” 

Muziek 


