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Voor het eerst dit jaar hebben we naast het tweedaags toernooi voor
senioren ook een eendaags toernooi opgezet voor de jeugd. We willen de
jeugd laten zien hoe mooi het is om op Ameland een dagje te komen
volleyballen. Daar komt bij: jeugd heeft de toekomst, dus ook voor het
voortbestaan van het Lycurgus Openlucht Toernooi is het van belang dat
we een succesvol jeugdtoernooi draaien.
We hebben 2 poules met iedere 6 teams, dus zo’n honderd extra mensen
komen op de zaterdag naar Ameland om ook een dag lang in de
buitenlucht te volleyballen. Wij als organisatie zijn daar erg blij mee.
Verdeeld over 4 velden (bij het wc blok) zullen zij een volledig
wedstrijdschema afwerken en zo rond 16:15 zullen we voor de jeugd de
prijsuitreiking gaan houden. Dus heb je even tijd, kom dan kijken en
aanmoedigen.

Al 30 jaar een succesvol toernooi

“Het eerste Lycurgus
Openlucht Jeugdtoernooi
is een feit”

In 1986 was de start van het toernooi. Nu – 30 jaar later – is het toernooi
nog steeds een groot succes: de formule van spelen en feesten op een
Waddeneiland om het volleybalseizoen mee af te sluiten trekt jaarlijks ruim
2.500 mensen naar Ameland.
Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de feesten op de
vrijdag- en zaterdagavond. Het lijkt er echter inmiddels op, dat de feesten
populairder zijn dan het toernooi zelf. Velen van jullie blijven gelukkig
komen, maar langzamerhand doen er steeds minder teams mee aan het
toernooi zelf.
Echter om de feesten te kunnen blijven geven hebben we natuurlijk ook
voldoende aanmeldingen nodig: zonder toernooi geen feesten.
Een aantal jaren geleden hebben we de mix poules geïntroduceerd. Ook
dit jaar hebben we weer 3 mix poules gevuld met teams die anders niet
meer zouden kunnen deelnemen of bij de heren ingedeeld zouden worden.
Zoals hiervoor genoemd hebben we dit jaar een nieuw fenomeen in het
leven geroepen: het Lycurgus Openlucht Jeugdtoernooi. Door jeugd alvast
naar het eiland te halen, hopen we dat ze willen blijven komen, ook
wanneer ze bij de senioren spelen.
Daarnaast zijn ook jullie ideeën van harte welkom. Loop gedurende het
weekend eens langs bij onze wedstrijdleiding om jouw idee door te geven
of mail ons op algemeen@lycurgusopameland.eu.
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Keerzijde van het succes
De keerzijde van het succes is dat anderen op het succes willen meeliften.
Ons programmaboekje en onze website staan vol met adverteerders die een
voordeel hebben aan ons toernooi, maar daar ook blijk van geven door een
advertentie te plaatsen of door het toernooi op een andere manier te
steunen. Zij dragen ons een warm hart toe en wij proberen er alles aan te
doen dat zij voldoende profiteren van de advertenties en het aantal
bezoekers dat naar het eiland komt.
Echter zijn er ook inmiddels een aantal initiatieven gespot op het internet
waarbij onze naam Lycurgus gebruikt wordt door anderen zonder dat wij
daar weet van hebben. Bewust wordt onze naam gebruikt om van ons
toernooi te profiteren, zonder dat het toernooi zelf daarvan profiteert. We
hebben er als organisatie voor gekozen deze initiatieven niet bij naam te
gaan noemen, omdat wij dan zelf ook bijdragen aan hun naamsbekendheid.
We willen alleen wel via deze weg aangeven dat communicatie over het
toernooi altijd loopt via de e-mail naar de deelnemers. Mededelingen worden
ook door ons gedaan op onze website www.lycurgusopameland.eu en op
onze Facebook pagina www.facebook.com/lycurgusopameland.

“Lycurgus Openlucht
Toernooi heeft wel een
Facebook pagina, maar
geen Facebook
evenement
aangemaakt.”

Stichting Lycurgus Openlucht Toernooi organiseert het tweedaagse
volleybalevenement op de velden van Klein Vaarwater. Klein Vaarwater
organiseert samen met Stichting Lycurgus Openlucht Toernooi de twee grote
gratis feesten in De Boeg. Alle andere initiatieven, aangemaakte facebook
evenementen e.d. zijn niet van ons afkomstig. Er wordt echter wel melding
gedaan van onze naam, maar wij zijn daar op geen enkele wijze bij
betrokken geweest en dus ook niet verantwoordelijk voor.

Reminders
Wijzigingen van vorig jaar tijdens de feesten
• Ook dit jaar worden er weer bandjes uitgegeven door Klein Vaarwater
om drinken te kunnen halen tijdens de feesten. Op vrijdag bij de
welkomstborrel worden deze (enkel alleen op vertoon van legitimatie)
door een medewerker van Klein Vaarwater uitgedeeld. Tevens kun je
(wederom alleen op vertoon van legitimatie) tijdens de feesten zelf
nog een bandje halen. Zonder bandje is drinken bestellen niet
mogelijk. Deze maatregel is ingevoerd in het kader van de nieuwe
alcohol wetgeving.
• Klein Vaarwater heeft ook dit jaar een betaalde garderobe tijdens de
feesten in De Boeg. Deze bevindt zich in de buurt van het zwembad.
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Bossaball
Om het 30e toernooi goed te vieren, zal er op zaterdag 30 mei 2015 een
groot Bossaball veld opgezet worden. Een demo team bestaande uit vier
personen zal enkele demonstraties geven, maar uiteraard mogen jullie zelf
ook een sprong wagen en bijvoorbeeld het demo team uitdagen.

“Lekker springen op het
Bossaball veld.”

Bands
Band van vrijdag: “The Groove Department”
Groove Department is een top-100 coverband, gevormd door 9 enthousiaste
jonge muzikanten die met hun spetterende blazerssectie en unieke
arrangementen een nieuwe draai aan bekende nummers geven. De strakke
ritmesectie en waanzinnige frontvrouw maken het geheel af.
Sinds de oprichting in 2007 zijn er al vele successen behaald. Zo ontvingen
ze in 2009 de eerste juryprijs tijdens de halve finale van de Clash of the
Coverbands in Paradiso. Ook deelden ze het podium met onder andere Bløf,
The Vengaboys, Mooi Wark, Go Back To The Zoo, DJ Paul Elstak en Michel
De Hey. De liveshows zijn een uitgekiende mix tussen populaire hits van nu
en de classics van toen. Naast dat ze door heel Nederland shows weg geven,
is de jaarlijkse Summertour van de band inmiddels een fenomeen. Frankrijk,
Aruba, Bonaire en Curaçao zijn al ontdekt en dit smaakt naar meer!
Kijk op www.groovedepartment.nl voor meer informatie.
Band van zaterdag: “Switch”
Sinds de voortzetting in 2007 bestaat Switch in ongewijzigde samenstelling,
wat in 2010 al tot een finaleplaats in “The clash of the coverbands” leidde.
Door de vele optredens heeft de band inmiddels een repertoire opgebouwd
waarmee uw feest gegarandeerd een topfeest wordt.
Met onverminderd plezier speelt Switch ook in 2014 weer vele zaken,
kroegen, tenten en bedrijfsfeesten plat. En dat alles zoals het hoort……..
100% LIVE!
Kijk op www.coverbandswitch.nl voor meer informatie.
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