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VOORWOORD
Beste toernooigangers,

We staan op het punt te starten met alweer de 31e editie van het Lycurgus 
Openlucht Toernooi op Ameland. De organisatie en alle vrijwilligers hebben er 
weer erg veel zin in. We blijven hopen op een toernooi met prachtig weer. Het 
zal er toch een keer van moeten komen. Wij - en gelukkig velen van
jullie - laten ons niet uit het veld slaan. Jullie blijven deelnemen aan ons
toernooi, waar wij als organisatie natuurlijk erg blij mee zijn.

Voor de toernooigangers zijn er dit jaar niet veel veranderingen, behalve dan 
dat we geweldige tosti’s aan ons assortiment hebben toegevoegd in de
Koek & Sopie tent. Het proberen waard, toch?
Ook spelen we nu op de zondag 10 minuten per set en niet 12,5 minuten.
Hierdoor kunnen we bijna een uur later starten en zijn we ook iets eerder 
klaar met de wedstrijden.

Voor de organisatie is er wel het nodige veranderd, namelijk dat we voor het
eerst in de geschiedenis van dit toernooi te maken hebben met een nieuwe 
directeur van Klein Vaarwater. Met enorm veel dankbaarheid kijken wij terug 
op de fantastische samenwerking met de vorige directeur, maar ook kijken wij 
vooruit met de nieuwe directeur om ook de komende jaren een goed toernooi 
neer te zetten en te zorgen voor een fijne samenwerking tussen onze stichting 
en Klein Vaarwater. Na de eerste ontmoetingen zijn wij er in ieder geval van 
overtuigd dat dit helemaal goed gaat komen.

Onderwerp van gesprek tussen ons en Klein Vaarwater blijft altijd het
organiseren van de feesten, waarbij het plezier en de veiligheid van de
bezoekers voorop staan. We willen daarom - mede op verzoek van Klein
Vaarwater - het volgende nog even weer bij jullie onder de aandacht brengen:

- Er wordt absoluut geen alcohol geschonken aan personen zonder polsbandje.
- Polsbandjes zijn verkrijgbaar bij ontvangst, in het restaurant en op de avond
  zelf (op vertoon van geldige legitimatie).
- Er mag binnen in de zalen niet gerookt worden.

Na dit gezegd hebbende rest ons alleen nog iedereen weer een fantastisch
toernooi toe te wensen.

Namens de organisatie,
Peter, Sanne, Rosa, Marcel, Erik & Hanna
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Veerboot naar Ameland
De veerboot naar Ameland vertrekt vanaf Holwerd (Fr.). De overtocht duurt gemiddeld 
45 minuten, afhankelijk van het getij op de wadden.

Op vrijdag 27 mei 2016 en op zondag 29 mei 2016 zal - na de middag - Wagenborg 
Passagiersdiensten alle zeilen bijzetten om iedereen te vervoeren. Kijk op www.wpd.nl 
voor de standaard afvaarten, om te zien welke extra afvaarten er ingezet worden of om 
te zien hoe je met de watertaxi (zie pagina 1 voor meer informatie over de watertaxi) 
op een snellere en avontuurlijkere manier naar het eiland kunt afreizen.

Reizen naar Holwerd
Je kunt met lijn 66 vanaf station Leeuwarden in Holwerd komen. Voor OV reizigers uit 
Groningen wordt aangeraden met de trein naar Leeuwarden te gaan om daar op lijn 66 
te stappen. Bel met 0900-9292 of kijk op www.9292.nl voor actuele bus- en treintijden.

Uiteraard is het ook mogelijk met de auto naar Holwerd te komen, alwaar op de pier of 
aan het begin van de pier geparkeerd kan worden voor EUR 4,50 per dag.

Wanneer je reist naar Holwerd met de auto en je wilt de auto graag meenemen naar 
het eiland, dat kan. Kijk op www.wpd.nl hoe je kunt reserveren, maar wees er snel bij 
want de boten zijn snel vol!
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DE VRIJWILLIGERS 7

Alles staat of valt met de beschikbaarheid van alle vrijwilligers. Langs deze weg willen 
wij hen dan ook alvast heel hartelijk bedanken en hopen we op een, mede door hun 
enthousiasme, heel geslaagd toernooi!

Koek & Sopie
Sanne  Frank  Jacqueline Erik B  Annelien
Rosa  Ellen  Linda  Peter H  Leonie
Wytske  Jens

Wedstrijdleiding
Erik P  Gerben  Arno  Kim  John

Algemeen, Techniek en Muziek
Peter R  Marcel  Hanna  Johan  Anko

EHBO
Esther   Ingrid

Zonder jullie zouden wij het toernooi nooit draaiende kunnen houden!







•	 Stichting Lycurgus Openlucht Toernooi (verkort Stichting L.O.T.) en de 
directie van Klein Vaarwater zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of 
vermissing van persoonlijke eigendommen, schade (aan derden), 
verwondingen of persoonlijk letsel.

• Laat geen rotzooi achter op en rond het toernooiveld! Gooi dit in de afvalemmers of 
een container op het veld.

• Het is niet toegestaan winkelwagentjes mee te nemen naar tent, caravan of 
bungalow. De supermarkt zet golfkarretjes in om jullie te helpen.

• Op zondag is de supermarkt ook geopend.
• Tijdens het toernooi is er EHBO aanwezig.
• Laat de geluidsboxen aan! Zoek een andere plaats om te liggen/zitten of overleg 

met iemand van de organisatie, maar ontneem de rest van de spelers hun muziek 
en natuurlijk het omroepen van de wedstrijden niet.

• Klein Vaarwater en de organisatie proberen voor aanvang van het toernooi de 
velden zo goed mogelijk te egaliseren. Uiteraard kunnen wij niet het hele veld even 
glad krijgen. Kijk daarom uit en kom naar de wedstrijdleiding toe wanneer het veld 
hersteld moet worden.

• Stichting L.O.T. organiseert het toernooi, Klein Vaarwater de beide feesten. Stichting 
L.O.T. heeft wel voor beide feesten de bands en de DJ geregeld.

• Tijdens de feesten krijg je alleen alcohol ingeschonken wanneer je daarvoor het 
juiste polsbandje hebt. Binnen roken is ten strengste verboden.
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Stap 1 - Hoe kom ik bij de Pier in Holwerd
Ga je met de auto, dan kun je deze voor EUR 4,50 (prijs onder voorbehoud van
wijzigingen) per dag op de pier van Holwerd laten staan. Wil je de auto meenemen, dan 
moet je dat van te voren reserveren (0900-9238).
Met de bus kan ook, alleen vertrekt deze niet vanuit Groningen, maar alleen vanuit 
Leeuwarden. Je neemt lijn 66 in Leeuwarden. Je bent dan in 40 minuten bij de boot.

Stap 2 - Hoe kom ik op het eiland
Één van de comfortabele veerboten van Wagenborg Passagiersdiensten B.V. brengt 
je veilig naar de overkant. Ga je voor meer avontuur, kijk dan op pagina 1 voor meer 
informatie over een spannende overtocht.

Stap 3 - Hoe kom ik op Klein Vaarwater
De sportievelingen huren een fiets op de pier bij Kiewiet. Reserveren kan via
www.fietsverhuurkiewiet.nl met 10% korting en is wel verstandig! Wanneer je 
echter alle energie wilt bewaren voor het volleyballen, kun je gebruik maken van de 
speciale Arriva Lycurgus Bus die je voor slechts EUR 1,25 (op basis van een 
weekendretourtje van EUR 2,50) naar het kampeerterrein of de receptie van
Klein Vaarwater brengt. De speciale Arriva Lycurgus bussen staan gelijk bij de 
boot opgesteld.
Op 250 meter afstand van Klein Vaarwater kun je dan ook bij Metz Fietsverhuur 
een fiets huren. Reserveren kan via www.fietsverhuur-ameland.nl en is wel
verstandig! 
Wil je niet gelijk je fiets ophalen, maar laten bezorgen? Reserveer dan snel online bij 
Kiewiet of bij Metz en zij zorgen ervoor dat de fiets bezorgd wordt.

•	 VVV Ameland - Nes Ameland

•	 Horeca Groothandel HANOS-EDES - Nes Ameland

•	 Metz Rijwiel Verhuur - Buren Ameland

•	 Metz Drankenhandel - Nes Ameland

•	 Gemeente Ameland

•	 De Ridder & De Vries - Hollum Ameland
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Zoals ieder jaar staat vanaf 12:00 uur ons welkomstcomité gereed op het plein bij
‘De Boeg’. Je zult daar met open armen en met de bekende welkomstborrel ontvangen
worden. Aanmelden geblazen dus met je hele team. Niet alleen omdat het gezellig is, 
maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen een bandje krijgt om naar de feesten te 
kunnen! Het is ook dit jaar niet mogelijk je kampeergeld bij ons te betalen. Deze
reserveringen lopen via de Receptie van Klein Vaarwater.

Bij het plein vind je ook de Spar Supermarkt met voor elk wat wils in de aanbieding. 
Wellicht een overbodige mededeling, maar de winkelwagentjes moeten na gebruik
dezelfde dag nog teruggebracht worden. Voor alle vormen van onderdak - tent,
caravan of (luxe) bungalow op het terrein van Klein Vaarwater - moet iedereen zich 
melden bij de Receptie van Klein Vaarwater. Je krijgt dan je sleutel van je caravan 
of (luxe) bungalow of je krijgt een plek toegewezen voor je tent en kun je gelijk het 
campeergeld afrekenen.

Natuurlijk zijn er weer shirts van het toernooi te koop: t-shirts en girly’s. Kijk snel op
pagina 7 van dit boekje voor meer informatie over de prijs van de shirts en onze
speciale actie!

Vergeet ook niet een setje lootjes te kopen, want ook dit jaar verloten we weer een
aantal van de fel begeerde vrijwilligers sweaters en andere prijzen.

De echte die-hards met een tent kunnen deze op een aantal plaatsen rond het 
speelveld kwijt. Wanneer je je aangemeld hebt bij de Receptie van Klein Vaarwater, 
krijg je een nummer dat je op een zichtbare plaats aan de tent moet bevestigen. Je 
kunt in de buurt van de velden van het toernooi je tent opzetten, maar niet te dichtbij. 
Mocht je vragen hebben over het plaatsen van je tent, kun je deze altijd stellen bij de 
receptie of aan één van onze vrijwilligers die op het veld nog hard aan het werk zijn.

Ben je uiteindelijk goed geïnstalleerd, dan kun je op zoek gaan naar de eerste party-
night in ‘De Boeg’. Het is hier altijd erg warm, dus is dit tevens een test om te zien hoe 
het met de conditie is gesteld. De drive-in start om 22:00 uur en wordt dit jaar op 
de vrijdag verzorgd door DJ Foefur. De band, die ons op vrijdag gaat voorzien van live 
muziek heet The Groove Department. De band start om 22:45 uur met spelen. Na 
(eventueel) een paar uur slaap is het tijd voor de eerste speeldag!
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Het toernooi wordt om 09:30 uur officieel geopend en dan gaan de eerste wedstrijden 
van start. Velen zullen dan al het eerste bakje koffie of thee bij de Koek & Sopie tent 
hebben genuttigd, waardoor het leven er weer een stuk gezelliger uitziet. Wanneer en 
tegen wie je moet spelen en fluiten, kun je opmaken uit het wedstrijdprogramma en de 
poule indeling.
Op zaterdag wordt in elke poule op tijd gespeeld. Een wedstrijd duurt 25 minuten. Na 
12 ½ minuut is de eerste set afgelopen op het teken van de wedstrijdleiding en kan de 
volgende set beginnen. Tussen iedere wedstrijd is er 5 minuten wisseltijd.
Let op: op alle even velden starten we om 09:30 uur met de eerste wedstrijd en op de 
oneven velden starten we om 09:45 uur. Let dus goed op je veldnummer en de daarbij 
behorende begintijden. Het volledige wedstrijdschema van de zaterdag staat op pagina’s 
28 en 29.

Iedereen is tijdig uitgespeeld en kan dus ook op tijd gaan eten. Wij bevelen hierbij 
vooral onze adverteerders van de vele eetgelegenheden aan. Wachttijden zijn 
echter niet uitgesloten, reserveer daarom tijdig! Natuurlijk kun je ook zelf kokkerellen. 
Doe dit echter niet op open vuur om 1-1-2 toestanden te vermijden. De nieuwe poule 
indeling voor de zondag zal nog voor middernacht bij de ingang van ‘De Boeg’ worden 
opgehangen. En dan de tweede party-night. DJ Crazy-S start om 22:00 uur. De live 
muziek op de zaterdag wordt dit jaar verzorgd door Heroes of the 00’s. Zij zullen zo 
tegen 22:30 uur starten met spelen.

Na een voor de meeste toernooigangers korte nachtrust, proberen wij vanaf 10:00 uur 
iedereen weer op het speelveld te krijgen, zodat vanaf 10:20 uur de eerste wedstrijden 
op de even velden weer kunnen starten. Voor velen zal dit in een iets lagere versnelling 
en met iets kleinere oogjes gebeuren. Evenals de zaterdag wordt ook op de zondag op 
tijd gespeeld, maar nu geldt dat de wedstrijden op de even velden om 10:20 uur starten 
en op de oneven velden om 10:30 uur. Het wedstrijdschema voor de zondag staat op 
pagina 31. Wedstrijden duren nu 20 minuten, na 10 minuten wisselen we. Tussen iedere
wedstrijd is wederom 5 minuten wisseltijd.
Aan het eind van de middag, rond 15:45 uur, zal bij de Koek & Sopie tent de
prijsuitreiking plaatsvinden.

Het vervoer terug naar de boot van Wagenborg Passagiersdiensen B.V. kan op
dezelfde wijze als op de heenreis, enkel kunnen wij nu geen wagen inzetten om jullie te 
helpen met jullie bagage.

Wil je onderweg in een voor het toernooi door Arriva speciaal ingezette bus stappen? 
Een hand opsteken is voldoende en de bus zal stoppen.
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Dames Nationaal A (veld 32) Dames Hoofdklasse A (veld 1) Dames Hoofdklasse B (veld 2)
1. The Grashoppers 1. Niet omdat het MOET, maar 

    omdat het kan
1. Geen idee

2. Froukje’s Angels 2. Krasky 2. Carbonaatjes
3. Bob toch? 3. VVRolde dames 1 3. KG Haarbandselectie
4. Oeh lekker balletje! 4. De deursetters 4. Ole ole oleeeee *hik*

5. Oudassen 5. Ogen dicht en rammen 5. Bamboocha
6. Victoire 6. Nog nader te bepalen 6. Ketching

Veldnummers en poule indeling zijn onder voorbehoud.
Deze kunnen bij aanvang van het toernooi nog wijzigen!

18POULE INDELING DAMES

Dames 2e klasse A (veld 5) Dames 2e klasse B (veld 6) Dames 2e klasse C (veld 9)
1. Blinkend 1. Switch dames 1. Timeoud D2
2. Woesj 2. Go with the flow 2. Jong oranje Ekehaar
3. Op vrijdag, iets met kaas of zo 3. Neurie 1 kopje koffie mmmmm 3. UITstekend!
4. De Staetighe Dames 4. BamBam 4. Mooi Fut

5. Op vrijdag zijn we beter! 5. Siësta 5. Bondgirls
6. Dat Andere Team 6. 8erin! 6. Struukje duuken

Dames 2e klasse D (veld 10)
1. BAM JONGUH
2. Hetzelfde als vorig jaar
3. Allememaggies
4. Allememaggies twee

5. Las mujeres fuertes
6. Zandlolly’s

Dames 3e klasse A (veld 13) Dames 3e klasse B (veld 14) Dames 3e klasse C (veld 17)
1. Kiss my Ace 1. HeyDoe 1. Kom jij of kom ik
2. Ram die Bal 2. Calamity dames 2. Roeken
3. De Ulewappers 3. Thai Sabai 3. Op jacht naar...
4. De oetlullen 4. The A-team 4. Dolly&DeDots

5. Superrr helden 5. Victorious Secrets 5. Devils six
6. Hugo’s hotties 6. BabyBOEM 6. De poesies
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POULE INDELING HEREN

Veldnummers en poule indeling zijn onder voorbehoud.
Deze kunnen bij aanvang van het toernooi nog wijzigen!

Dames 3e klasse D (veld 18) Dames 3e klasse E (veld 21)
1. De Pareltjes 1. Du 5
2. Luvo Ladies 2. Hoe moeilijk kan het zijn?
3. Dorstige Dames 3. A je to
4. ah.... toe nou.... 4. Paas mij die wijntjes ff door

5. Gopasumanath 5. Doe mij die paracetamol maar
6. UitgeTwiet 91 6. GlaDIOlen

Dames 4e klasse A (veld 22) Dames 4e klasse B (veld 23) Dames 4e klasse C (veld 26)
1. Carboontjes 1. Raketjes 1. Hatseflats
2. Martinigirls 2. Eeem spuugnn 2. Oranje Nassau Leve D16
3. De Flamingo’s 3. For (y)our pleasure 3. Longweather Froulju
4. Dames van de vierde set 4. O.M.S. 4. Next Level

5. Wat een ellende! 5. Griffioen D1 5. De Blokdozen
6. Overspannen Naar Ameland, 
    Ontspannen Na Ameland

6. Veracles DS10 6. Whatever

Dames 4e klasse D (veld 28)
1. Het S.W.A.T. team
2. De Heilsoldaatjes
3. GaatNietDoor
4. Hevoc D4+de

5. Vorig jaar waaide het harder!!!
6. Peelermarke 3

Heren Hoofdklasse A (veld 3) Heren Hoofdklasse B (veld 4)
1. Yapi-Yapo’s 1. leucophaeus atricilla
2. Oud Olympia 2. PegasusAmeland86
3. Tienersletjes.nl 3. Veld 2
4. Mooie mannen met iets meer 
    massa

4. Calamity

5. Stentor 5. Volgend Jaar Was Toch
    Gezelliger!

6. Bong! 6. Bokjen
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Veldnummers en poule indeling zijn onder voorbehoud.
Deze kunnen bij aanvang van het toernooi nog wijzigen!

Heren 2e klasse A (veld 7) Heren 2e klasse B (veld 8) Heren 2e klasse C (veld 11)
1. SVV Icarus 1. Heintje Davids 1 1. DOE IETS!!!!!
2. Old Stars (zondag zonder Kees) 2. Geen Niveau 2. Het is kusjesdag
3. Switch mannen 3. Actief 3. Pas op voor opvliegende 

Meeuwen
4. VC Elim 1 4. DDR2.3 / DETOBEACHPUNTNL 4. Quit V

5. Klithjetick Schaeren H3 5. Luvo 1 5. Stieven Poal
6. ...Mar wij binne de knapsten 6. UbboClassic 6. Gratis Bitterballen!

Heren 3e klasse A (veld 12) Heren 3e klasse B (veld 15) Heren 3e klasse C (veld 16)
1. Luvo 2 1. Griffioen H1 1. The Blackjacks
2. SU HS2 2. Zonder Joop geen hoop 2. Bassie en Adriaan
3. MAC Oldies 3. Flora Wild 3. Laat je verrassen
4. De Gele Rakkers 4. Duck or pay 4. Bladblazers & stofzuigers

5. Readrikkeriereljirre 5. 5 is zat 5. VerHerChaos
6. Heerschap 6. Sjuch fach dy! 6. Harlem Island Hoppers

Heren 3e klasse D (veld 19)
1. Plakketeers
2. De Lethargen
3. ON H2
4. Dalen Heren1

5. Hatjee
 

Heren 4e klasse A (veld 20) Heren 4e klasse B (veld 23) Heren 4e klasse C (veld 24)
1. Sorry 1. Lekkerrrrr hooorrrr!!!! 1. TMV in Ameland
2. MSK Teampie 2 2. De Stijve Staffels 2. Maakt niet uit
3. Haameland 3. Euhhhhh 3. Paas mij die biertjes ff door!
4. Dit jaar zonder Albert 4. Wie stemt er voor een sluitende

    begroting
4. Team Blond

5. Dit slaat helemaal nergens
    meer op

5. Gaasbeek en co 5. Deze teamnaam kan ik echt
    niet uitspreken

6. Heren van de vierde set 6. Amicitia 6. Griffioen H2
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Veldnummers en poule indeling zijn onder voorbehoud.
Deze kunnen bij aanvang van het toernooi nog wijzigen!

Heren 4e klasse D (veld 27)
1. Vlatastisch
2. He Kees hoeveel staat het
3. De Laatkomers
4. De Struners

5. Tjalling Powers

POULE INDELING MIX

Mix A (veld 29) Mix B (veld 30) Mix C (veld 31)
1. Dio Mixers on Retour 1. Doar krie-j proat van! 1. Peter’s Angels
2. nessA peerennoZ eD 2. Kei leuk 2. Tienertoer
3. Overspel 3. Wij laten geen scheten,wij

    fluisteren in onze slipjes
3. Kaboom

4. Up setters 4. The revenge of the nerds 4. FF zonder Dolle

5. Nei t sin 5. We play with one gay 5. 2 Beauties & The Beastst
6. De Wrotters  



LET OP: Er kan van deze indeling afgeweken worden.
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•	 Teller en scheidsrechter leveren
Ieder team levert een scheidsrechter en teller voor de aangewezen wedstrijden op
hetzelfde veld als waar je ook speelt, dus je fluit wedstrijden uit je eigen poule. Tevens 
dient bij iedere wedstrijd team A te zorgen voor een wedstrijdbal.

•	 Duur van de wedstrijden zaterdag
Wedstrijden op de even velden starten om 09:30 uur en op de oneven velden om 
09:45 uur. Er worden twee sets gespeeld van ieder 12 ½ minuut. De wedstrijdbriefjes 
zitten in de tas aan de paal bij het veld.

•	 Duur van de wedstrijden zondag
Wedstrijden op de even velden starten om 10:20 uur en op de oneven velden om 
10:30 uur. Er worden twee sets gespeeld van ieder 10 minuut. De wedstrijdbriefjes 
zitten in de tas aan de paal bij het veld.

Na	het	fluitsignaal	om	te	wisselen	of	aan	het	einde	van	een	wedstrijd,	moet	
- indien de bal nog in de lucht is - doorgespeeld worden totdat er een punt is 
gescoord. Dit punt telt dus nog mee in de eindstand.

Time-outs zijn niet toegestaan. Aan het einde van iedere wedstrijd dient de scheids-
rechter het ingevulde en getekende wedstrijdbriefje bij de wedstrijdleiding in te leveren.

•	 Punten toekennen
Een gewonnen set geeft één wedstrijdpunt. Bij gelijk spel aan het einde van een set, 
ontvangt ieder team een ½ punt voor die set.

•	 Teams die niet op komen dagen
Bij aanvang van een nieuwe wedstrijd heeft een team dat na 10 minuten nog niet is op 
komen dagen de eerste set verloren (25-0). Wanneer het team nog steeds niet
aanwezig is bij het starten van de tweede set (op aangeven van de wedstrijdleiding), 
dan heeft dat team ook de tweede set verloren (25-0).

•	 Spelregels
Het toernooi wordt, met uitzondering van de hiervoor genoemde regels, conform de 
NeVoBo regels gespeeld. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als hij/zij geen gelijk 
heeft, zodat protesten ook niet in behandeling zullen worden genomen. Mochten zich 
echter probleem situaties voordoen, dan beslist altijd de wedstrijdleiding. Deze
beslissing is bindend.

•	 Let op!!!
Tijdens het toernooi kan het programma en de veldindeling worden gewijzigd, luister 
dus altijd naar de omroep(st)er en controleer/bekijk de indeling op het grote bord.

De nieuwe serie wedstrijden worden altijd ongeveer 5 minuten voor aanvang 
omgeroepen.
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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 weggeven, is de jaarlijkse Summertour van de band inmiddels een 
fenomeen. Frankrijk, Aruba, Bonaire en Curaçao zijn al ontdekt en dit smaakt naar 
meer!



                                    De Heroes of the 00’s (spreek uit: zero’s) is een nieuwe
                                    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!

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 afwijkende versies voor het gezonde verassingseffect.
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DJ Foefur

BAND ZATERDAG

Heroes of the 00’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.
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Dj Crazy-S

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG

Even velden Oneven velden Team 1 Team 2 Scheidsrechter
09:30 09:45 1 2 3
10:00 10:15 3 4 5
10:30 10:45 5 6 1
11:00 11:15 1 4 2
11:30 11:45 2 5 3
12:00 12:15 3 6 5
12:30 12:45 5 1 4
13:00 13:15 4 6 2
13:30 13:45 2 3 6
14:00 14:15 6 1 3
14:30 14:45 3 5 4
15:00 15:15 4 2 1
15:30 15:45 1 3 6
16:00 16:15 6 2 5
16:30 16:45 5 4 6

Er wordt op tijd gespeeld (2 sets à 12,5 minuten)

Wedstrijdprogramma voor poules met 6 teams.



Even velden Oneven velden Team 1 Team 2 Scheidsrechter
10:30 10:45 1 2 3
11:00 11:15 3 4 5
11:30 11:45 5 1 2
12:00 12:15 2 3 4
12:30 12:45 4 5 1
13:00 13:15 1 3 2
13:30 13:45 2 4 3
14:00 14:15 3 5 4
14:30 14:45 4 1 5
15:00 15:15 5 2 1

Wedstrijdprogramma voor poules met 5 teams.
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POULE INDELING ZONDAG
Voor de tweede speeldag worden per klasse alle nummers 1 in de winnaarspoule
(poule A) bij elkaar geplaatst. Wanneer er minder dan 6 nummers 1 zijn, omdat er 
minder dan 6 poules waren, wordt de winnaarspoule aangevuld met de beste nummers 
2. Voor de overige poules (B, C, enzovoorts) geldt dit principe totdat alle teams opnieuw 
zijn ingedeeld.

Er wordt gestreefd naar 6 teams per poule, maar helaas zijn er altijd afzeggingen
waardoor poules met 5 teams kunnen voorkomen. Er zullen dan ook poules met 5 
teams mogelijk zijn.

Let op! De poule indeling voor de zondag wordt voor middernacht
opgehangen bij de ingang van ‘De Boeg’. Zo weet je waar, maar vooral ook 
hoe laat je op de zondag spelen moet.

Dit jaar is het nieuw dat we op de zondag LATER beginnen. Per set spelen we 
namelijk 10 minuten in plaats van 12,5 minuten. Hierdoor kunnen we:
- bijna een uur later beginnen, en
- iets eerder de prijs uitreiking doen waardoor ook de half 5 boot te halen is.
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Er wordt op tijd gespeeld (2 sets à 10 minuten)

Wedstrijdprogramma voor poules met 6 teams.

Even velden Oneven velden Team 1 Team 2 Scheidsrechter
10:20 10:30 1 4 2
10:45 10:55 2 5 3
11:10 11:20 3 6 5
11:35 11:45 5 1 4
12:00 12:10 4 6 2
12:25 12:35 2 3 1
12:50 13:00 6 1 3
13:15 13:25 3 5 4
13:40 13:50 4 2 1
14:05 14:15 1 3 6
14:30 14:40 6 2 5
14:55 15:05 5 4 6

Even velden Oneven velden Team 1 Team 2 Scheidsrechter
10:45 10:55 1 2 3
11:10 11:20 3 4 5
11:35 11:45 5 1 2
12:00 12:10 2 3 4
12:25 12:35 4 5 1
12:50 13:00 1 3 2
13:15 13:25 2 4 3
13:40 13:50 3 5 4
14:05 14:15 4 1 5
14:30 14:40 5 2 1

•	 De prijsuitreiking is om 15:45 uur.

Wedstrijdprogramma voor poules met 5 teams.



32WIST JE DAT: OVER AMELAND
                                       De Waddeneilanden vormen de grens tussen de Noordzee
                                       en de Waddenzee die aan de zuidkant van de eilandenrij ligt. 
                                       Ten westen van Ameland ligt het Borndiep met aan de
                                       overkant Terschelling, en in het oosten is bij helder weer
                                       nog net het nabijgelegen eiland Schiermonnikoog te zien.

Ameland bestaat voornamelijk uit zandduinen. Ten oosten van Buren ligt het Oerd, een 
drassig natuurgebied waar veel vogels leven en waar zeewater via een aantal geulen 
vrijelijk in- en uitstroomt. De totale strandlengte is 27 km en de totale lengte van de 
fietspaden is 100 km.

Op het eiland bevinden zich vier dorpen: Hollum, Nes, Buren en Ballum. Daarnaast
bevinden zich er de buurtschappen Kooiplaats en Ballumerbocht. Vroeger was er nog 
een ander dorp, Sier genaamd, maar dat is bij stormen “verdronken” en ligt nu in de 
zee.  Hollum is het dorp met het oudste, in 1516 gebouwde, huis van Ameland.

Geologisch gezien is Ameland een vrij jong waddeneiland. De afgelopen 7000 jaar is 
het hele waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben zich regelmatig 
verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locaties van de
Waddeneilanden schoven regelmatig op. De ondiepe ondergrond van Ameland bestaat 
voor een groot deel uit een zandige strandwal, gevormd aan de noordzeekant van de 
Waddenzee. Op deze strandwal zijn duinen opgewaaid vanaf het strand, aan de
zuidkant werden kwelders gevormd.

De eerst bekende vermelding van Ameland komt uit een schenking van Reginmunt aan 
de Abdij van Fulda uit het begin van de 9e eeuw. Reginmunt is een telg uit de
aanzienlijke adellijke familie van de Reginingen. Het eiland werd daarin genoemd als het 
‘Insula que dictur Ambla’. Wanneer zich de eerste mensen op Ameland begaven is
onduidelijk maar het eiland moet in ieder geval vanaf het jaar 850 bewoond zijn
geweest. In Fictieve geschriften zouden de Cammingha’s het klooster Foswerd in 866 
bij Ballum gesticht hebben, maar dit werd door de Cammingha’s beweerd om rechten te 
doen gelden op Ameland. In 1287 werd Ameland door de Sint-Luciavloed getroffen.






