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Nieuwe muntjes
op de feesten
Vakantiepark ‘Klein Vaarwater’
zal met ingang van dit jaar gaan
werken met evenementen muntjes
(breekbare muntjes). Hierdoor
komen alle andere muntjes te
vervallen.
Uiteraard is het bekend dat velen
van jullie nog oude muntjes hebben
en die vaak weer meenemen naar
Ameland. Dat kan alleen dit jaar
nog. De oude muntjes kunnen
alleen dit jaar nog gebruikt worden
om drankjes mee te halen tijdens
de feesten. Je kunt ze niet meer
inwisselen voor contant geld.
Vergeet dus niet je oude
muntjes mee te nemen!

Op zondag beginnen we dit
jaar iets later
We blijven nadenken over de
toekomst van het toernooi. We
proberen ieder jaar verbeteringen
aan te brengen. Het toernooi is
ooit begonnen als 2-daags toernooi
en dat willen we als organisatie
erg graag zo houden. Het grootste
probleem blijft daarbij voor velen het
uit bed komen op de zondag, om ook
dan nog lekker te gaan spelen.
Om van de zondag ook een
volwaardige toernooidag te maken,
hebben we allereerst een verzoek
bij Piet ingediend om te zorgen voor
mooi weer, maar daarnaast hebben
we ook de wedstrijden op de zondag
iets ingekort. Hierdoor beginnen we

later en zijn we ook iets eerder klaar.
De wedstrijden zijn nu 20 min i.p.v.
25 min. De nieuwe starttijden zijn:
• Poules van zes, even velden
beginnen om 10:20 i.p.v. 09:30.
• Poules van zes, oneven velden
beginnen om 10:30 i.p.v. 09:45.
• Poules van vijf, even velden
beginnen om 10:45 i.p.v. 10:00.
• Poules van vijf, oneven velden
beginnen om 10:55 i.p.v. 10:15.
De prijsuitreiking volgt gelijk op de
laatste wedstrijden zo rond 15:45.
We hopen dan met alles om 16:00
klaar te zijn, waardoor de boot van
16:30 ook nog haalbaar is voor
velen.
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Regels bij de feesten en
beveiliging
Dit bericht is door Vakantiepark ‘Klein
Vaarwater’ opgesteld. Wij willen dit
graag bij jullie onder de aandacht
brengen.

Nieuw in het
assortiment:
Tosti’s!
Dit jaar nieuw in het assortiment van
Koek & Sopie: Tosti’s!
We hebben hiervoor een groot tosti
apparaat aangeschaft in de hoop dat
we daarmee iedereen van een tosti
kunnen voorzien.
Uiteraard is dit geen vervanging van
onze beroemde ‘Lycurgus Burger’. De
tosti’s zijn enkel aan het assortiment
toegevoegd.

Nieuwe directeur
Klein Vaarwater

“Van harte welkom op de jaarlijkse
feestavonden van het Lycurgus
Openlucht Toernooi! De organisatie
van het toernooi en Vakantiepark
‘Klein Vaarwater’ zetten zich samen
in voor gezellige feesten voor iedere
bezoeker. Daarom hebben we een
aantal huisregels opgesteld. Wij
vragen je om deze regels goed te
lezen en je eraan te houden.
• Verbaal en lichamelijk geweld
wordt niet getolereerd.
• In het gebouw ‘De Boeg’ mag
nergens gerookt worden. Op
deze regel wordt streng toegezien.
Overtreders kunnen zonder
verdere waarschuwing worden
weggestuurd.
• Alcoholhoudende drank wordt
uitsluitend verkocht aan personen
die een geldig polsbandje dragen.
Om een polsbandje te krijgen moet
je aantoonbaar 18 jaar of ouder
zijn (ID verplicht!).

Met ingang van dit jaar heeft
vakantiepark ‘Klein Vaarwater’ een
nieuwe algemeen directeur: Jaap
Wouters. Hij heeft deze functie
overgenomen van Dirk Kooiker die nu
van zijn welverdiende pensioen aan
het genieten is. Ook via deze weg
willen we Dirk nogmaals bedanken
voor de fantastische samenwerking
al die jaren en de support die wij van
hem hebben gekregen.
Daarnaast wensen we Jaap heel
veel plezier in zijn nieuwe functie
en kijken we vol vertrouwen naar
de toekomst van het toernooi en de
continuïteit van onze samenwerking.
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• Voor de feesten zijn de sporthal,
de feestzaal en het tussenliggende
sportplein opengesteld. Het is
verboden je in andere dan deze
ruimtes, zonder geldige reden, op
te houden.”
• Aanwijzingen van personeel (in
dienst) van ‘Klein Vaarwater’
moeten altijd worden opgevolgd.

Op vrijdagmiddag wanneer iedereen
aankomt en uiteraard een lekker
Torentje komt halen, is het altijd bere
gezellig. Om ervoor te zorgen dat
het gezellig en vooral ook veilig blijft
voor iedereen, zal ‘Klein Vaarwater’
ook tijdens de inschrijving beveiligers
inzetten. Zij zijn op de achtergrond
aanwezig.

“Veiligheid voorop! Niet
alleen bij de feesten, maar
ook bij de inschrijving.”

STICHTING LYCURGUS OPENLUCHT TOERNOOI
We stellen graag de bands en de DJ’s
aan jullie voor, zodat jullie alvast een
idee hebben van wat jullie allemaal
te wachten staat.
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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.

DJ van vrijdag
“DJ Foefur”

Foefur is een veelzijdig beestje. In
de jaren 80 achter de draaitafels met
de op dat moment grote clubhits
in de disco scène dat tot op de dag
van vandaag terug te horen is in zijn
wekelijkse bijdragen op de website
van Ferry Maat (www.soulshow.nl).
Maar door de jaren heen altijd blijven
zoeken naar nieuwe geluiden wat
resulteert in een mengsel van pop,
alternatief, disco, soul, house en alles
wat een brutaal randje heeft.
Verwacht dus een grote mashup van
stijlen uit de afgelopen 40 jaar met
naast herkenbaarheid ook de net wat

Live muziek: Dit jaar
weer 2 fantastische
bands en 2 super DJ’s
afwijkende versies voor het gezonde
verassingseffect.

Band van zaterdag
“Heroes of the 00’s”

De Heroes of the 00’s (spreek uit: zero’s) is een trendy coverband die de
grootste hits van 2000 tot nu speelt.
De nadruk ligt op de opzwepende
dance en pop/rock nummers waarbij
stilstaan onmogelijk is. De 6 professioneel geschoolde muzikanten
hebben met elkaar een indrukwekkend CV opgebouwd: de bandleden
speelden eerder in bands als Boulevard, Glamourama!, New York Band,
Tune in Band, The Boombats e.v.a.
Met de Heroes of the 00’s halen we
een energieke 6-koppige band in
huis, met een fantastische zanger
en zangeres die binnen no time het
publiek voor zich gewonnen hebben.
Kwaliteit, muzikaliteit en herkenbaarheid – om op te dansen, springen en
feesten!

DJ van zaterdag
“DJ Crazy-S”

DJ Crazy-S draait niet zomaar
plaatjes. Hij zorgt voor een doorlopend muziekspektakel, waarin
hij zonder hinderlijke haperingen
en storende pauzes alle nummers
aan elkaar mixed. De meest uiteenlopende muzieksoorten kunnen
- afhankelijk van het verloop van
de avond - voorbij komen: lounge,
dance, classics, maar zeker ook top
40 muziek. Zelf karakteriseert hij zijn
muziek als “hedendaags, opzwepend
en met veel latin invloeden”.
DJ Crazy-S woont op Ameland, maar
komt oorspronkelijk uit Groningen en
heeft daar veel op studentenfeesten
(vooral Albertus Magnus) gedraaid.
Aan de leden van Albertus Magnus
heeft hij ook zijn huidige “stage
name” te danken. Tevens is hij
jarenlang DJ van de Swinging Mill op
Ameland geweest.

Kijk ook op www.heroesofthezeros.nl
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