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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 2014 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.

Voorlopige poule indeling
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“Alles is te belopen!”

Verblijf op het eiland
Via deze nieuwsbrief 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.

http://www.kleinvaarwater.nl/
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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 5, ‘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.

“Nog geen 18? Geen
alcohol!.”

Alcoholwet
Zowel wij als Klein Vaarwater worden geconfronteerd met de nieuwe
drankenwet: geen alcohol onder de 18 jaar. Daar komt bij, dat er een
controleplicht ligt bij de horeca ondernemingen.

Wat betreft de verkoop van bier e.d. in de Koek & Sopie tent, zullen wij bij
enige twijfel altijd vragen om een ID. Ben je dan 18 jaar of ouder, dan zullen
we middels een stempel ervoor zorgen dat we je niet weer hoeven te
vragen. Bij twijfel en geen ID, zullen we ons aan de wet moeten houden en
mogen we geen alcohol meegeven.

Klein Vaarwater heeft uiteraard met dezelfde wetgeving te maken. Voor de
feesten in de Boeg geldt dat je een polsbandje moet hebben. Deze wordt op
de vrijdag uitgereikt. Zonder polsbandje is het dus niet mogelijk drinken te
bestellen op de feesten in De Boeg.

EHBO

Garderobe
Tijdens de feesten in De Boeg ook altijd aan het einde van de avond je jas
kwijt? Dat is nu niet meer nodig.
Klein Vaarwater heeft dit jaar ook een betaalde garderobe tijdens de feesten
in De Boeg. Deze bevind zich in de buurt van het zwembad.

Tijdens het toernooi is er altijd EHBO aanwezig. Onze vergunning schrijft
voor wat betreft de EHBO, dat er ook een AED aanwezig moet zijn. We
huren in het weekend een AED en deze zal aanwezig zijn in de EHBO ruimte.

http://www.kiekduun.nl/
http://www.kiekduun.nl/
http://www.kiekduun.nl/
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Onze vergunning voor het evenement is heel duidelijk: op het terrein van
het evenement mag geen glaswerk zijn. Dit geldt niet alleen voor de
verkoop, maar ook voor zelf meegenomen flesjes. We willen jullie daarom
vragen hier rekening mee te houden en geen glaswerk mee te nemen naar
de velden, omdat we geen problemen willen met de verstrekker van onze
vergunning: de Gemeente Ameland. We hebben ze ook volgend jaar weer
nodig voor een vergunning.

Wij zijn dus genoodzaakt over te gaan op plastic. We zullen dit jaar voor
het eerst gaan werken met bier van de tap. Uiteraard blijven we Heineken
schenken. We hebben 2 taps tot onze beschikking.

Daarnaast zullen we ook fris in plastic bekers schenken en niet meer in
glaswerk.

Dit betekent dus geen glaswerk meer op de velden, maar wel heel veel
plastic bekertjes. We willen jullie daarom vriendelijk vragen de bekers weer
bij ons in te leveren of in de daarvoor bestemde prullenbakken te gooien.
Wie weet levert het nog wat op!

Koek & Sopie

“Vers van de tap.”

Band van vrijdag: “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.

Band van zaterdag: “Heroes of the 00’s”
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 haal je 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!

Kijk op www.heroesofthezeros.nl voor meer informatie.

Bands

http://www.coverbandswitch.nl/
http://www.heroesofthezeros.nl/

