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De huidige commissie van het Lycurgus Openlucht Toernooi heeft ervoor
gekozen het toernooi onder te brengen in een aparte stichting. De
officiële naam van de stichting is Stichting Lycurgus Openlucht Toernooi,
maar veelal zullen we de verkorte naam Stichting L.O.T. gebruiken.
De huidige commissieleden zijn ook de bestuursleden van de stichting en
dus niet de bestuurders van Volleybalvereniging Lycurgus. De volgende
personen zitten in het bestuur van de stichting:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Peter Rijskamp
Sanne Smid
Erik Poiesz
Rosa Disco, Bart Groen en Marcel Fokkema

Deze stap is puur een organisatorische stap geweest en heeft verder geen
invloed op het toernooi zelf. De opzet van het toernooi en de invulling
daarvan blijven hetzelfde.

“Misschien dat we op de
zaterdag ook op tijd
willen gaan spelen.”

Beide dagen op tijd spelen
Wat betreft de opzet van het toernooi was de uitkomst op de vraag over
het op tijd spelen op de zaterdag van groot belang. Een grote meerderheid
gaf aan dat het een goed idee is/het voor hen niet zoveel uitmaakt om ook
op de zaterdag op tijd te spelen. We zijn daarom aan het onderzoeken hoe
we op de zaterdag op tijd kunnen gaan spelen.
Mochten we besluiten dit te gaan doen, dan zal dit toernooi uiteraard een
proef zijn om erachter te komen of dit wel haalbaar is, maar nog veel
belangrijker voor ons is om erachter te komen wat de mening van alle
toernooigangers is.
We zijn ons in ieder geval zeker bewust van de volgende voordelen:
 Iedereen team weet wanneer er gespeeld en/of gefloten moet worden.
Wachten op een tegenstander of een scheids is er dan in de meeste
geval niet meer bij.
 Voor ieder team is duidelijk wanneer de eerste speeldag begint maar
vooral ook wanneer de eerste speeldag erop zit. Dit laatste zorgt
ervoor dat het maken van een reservering bij één van de vele
restaurants een stuk gemakkelijker is.
 Wanneer we op tijd gaan spelen, willen we gestaffeld gaan spelen. Alle
even genummerde velden starten een kwartier later of eerder dan de
oneven genummerde velden. Hierdoor verwachten we dat de drukte in
de Koek & Sopie tent voor ons en voor de toernooigangers beter
gereguleerd kan worden en iedereen minder lang hoeft te wachten.
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Zodra bekend is of we op tijd gaan spelen of niet op de zaterdag, zullen we
dat natuurlijk bekend maken.
Plaats Koek & Sopie en de wedstrijdleiding
Uit de enquête bleek dat de nieuwe locatie van de Koek & Sopie tent en de
wedstrijdleiding prima is bevallen. Wij zijn nog een beetje zoekende naar de
juiste plek voor de wedstrijdleiding. De locatie van de tent zal hetzelfde zijn
als vorig jaar. Daarbij willen we er wel alles aan doen om de gebruikelijke
velden wel op het hoofdveld te houden voor en bij de tent. We weten niet of
dit haalbaar is, maar we zullen het in ieder geval proberen.
Prijs
Aangegeven is dat de prijs die ieder winnend team krijgt niet van groot
belang is. We zullen het daarom houden bij de gebruikelijke winnaars shirts.

Op veler verzoek, maar ook door omstandigheden, hadden we het afgelopen
jaar een andere drive-in geregeld. Deze contacten verliepen soepel en op
beide avonden stonden er andere DJ’s dan voorheen.
Uit eigen ervaring, maar ook uit de algemene enquête is duidelijk naar voren
gekomen, dat de meesten (erg) tevreden waren over de DJ van vrijdag,
maar dat de DJ van zaterdag niet helemaal in de smaak viel. Wij als
organisatie vonden ook dat de DJ van zaterdag niet helemaal past bij ons
toernooi en alle toernooigangers.

“Welke DJ zal er dit jaar
bij het toernooi op de
feesten gaan draaien?”

We hebben daarom de DJ van de vrijdag van vorig jaar gevraagd op beide
avonden te draaien. Uiteraard zullen we met hem afspraken maken over de
opzet van beide avonden, zodat er wel variatie blijft. Het is en blijft alleen
wel lastig om voor zo’n groot, gemêleerd gezelschap muziek naar ieders
smaak te draaien. Onze ervaring van vorig jaar is wel, dat verzoekplaatjes
bijna altijd wel gedraaid werden wat een absolute must is.
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We hebben ook voor dit jaar weer twee fantastische bands gevonden.

“Op vrijdag de band
‘Minerva Sound Society’
met internationale
ervaring en op de
zaterdag, terug van
weggeweest, ‘Stennis’.”

De band van vrijdag heet de “Minerva Sound Society”. Een
internationale partyband die al vele jaren festivals, feesten en bruiloften in
binnen- en buitenland op zijn kop zet. Deze enthousiaste 9-koppige band,
met een zeer uitgebreid repertoire vol pop, soul, funk en dance-classics,
bestaat uit een zanger, een zangeres, een 4-man sterke ritmesectie (drum,
gitaar, basgitaar en toetsen) en een 3-koppige blazerssectie.
http://www.minervasoundsociety.nl

De band van zaterdag is een alom bekende band. “Stennis” is terug van
weggeweest. Stennis zet al meer dan 10 jaar talloze feesten in NoordNederland op hun kop met de allergrootste party hits 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! Stennis is meer dan een coverband: als live-act
met een unieke sound is de band onnavolgbaar en daarom de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een begrip. Stennis staat garant voor een geweldig
muziekfeest van herkenning waarbij vrijwel non-stop de allerbekendste
klassiekers voorbij komen.
http://www.stennisonline.nl

Sommige teams hebben zich al wel (enige tijd geleden) aangemeld, maar
nog niet het inschrijfgeld overgemaakt. We willen benadrukken dat een
inschrijving pas volledig is, wanneer ook de betaling binnen is. Pas dan zal
een team ook daadwerkelijk ingedeeld worden (indien er nog ruimte is in
de poule).

Ieder jaar hebben we minimaal twee dames voor de EHBO. In het verleden
namen zij altijd de boot van half 10 op zaterdagochtend. De afgelopen
jaren heeft uitgewezen, dat dit te laat is. Met de EHBO is daarom
afgesproken dat zij op vrijdagavond naar het eiland komen, zodat er ook
op de zaterdag bij de start van de eerste dag EHBO aanwezig is.
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