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VOORWOORD
Beste toernooigangers,

Er is veel te vertellen over de 32e editie van het Lycurgus Openlucht Toernooi op
Ameland.

Laten we beginnen met wat we allemaal hebben gedaan rondom de wedstrijden en de 
veldindeling. We hebben de inschrijving aangepast en zijn afgestapt van een indeling 
naar klasse. We hebben de mogelijkheid om op hoog niveau 3 tegen 3 te spelen
uitgebreid.
Om onduidelijkheden te voorkomen, hebben we er dit jaar voor gekozen de poule
indeling niet meer in het boekje te publiceren. Deze is uiteindelijk toch altijd anders dan 
wat we in het boekje publiceren.

Daarnaast heeft Vakantiepark Klein Vaarwater een grote verbouwing uitgevoerd in het 
centrumgebouw (De Boeg). Zo is de receptie hier naartoe verhuisd, is het restaurant
vernieuwd en is de supermarkt groter geworden. Voor de feestlocaties is niets
veranderd; de band speelt in de feestzaal en de dj’s draaien in de sporthal. Let wel, de 
toegang tot de feesten is wel gewijzigd. De ingang aan de zijkant is gesloten, dus
iedereen kan aan de voorkant naar binnen.
Daarnaast heb je een polsbandje nodig om toegang tot de feesten te krijgen. Deze krijg 
je vrijdag, bij de inschrijving, van ons en anders bij de ingang nadat je jezelf
geïdentificeerd hebt. Ben je nog geen 18 jaar, dan krijg je wel een polsbandje, maar met 
een andere kleur. Zonder polsbandje kom je niet binnen bij de feesten!
Let op, het polsbandje geldt voor beide avonden.

De vertrouwde blauw-witte tent is vervangen door een hele andere horeca opzet, zoals 
jullie wellicht ook kennen van andere evenementen: een aantal kleinere tentjes centraal 
bij een grote stretchtent waar overdag een DJ zal zorgen voor de gezelligheid. Meer 
informatie hierover is te vinden op pagina 19.
Let wel, dit jaar gaat de verkoop in de horeca alleen met muntjes. De muntjes 
zijn te halen bij de wedstrijdleiding.

Uiteraard verkopen we ook weer toernooi t-shirts. Daarnaast hebben we dit jaar  ook 
een beperkt aantal caps te koop. Kijk op pagina 29 voor meer informatie en de vrijdag 
aanbieding.

Vergeet niet lootjes te kopen om kans te maken op mooie prijzen!

We hopen dat iedereen weer enorm veel plezier heeft tijdens de feesten in de nieuwe 
Boeg en ook veel volleybalplezier op het toernooi zelf.

Namens de organisatie,
Peter, Sanne, Rosa, Marcel, Erik & Hanna
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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!

Horeca
Sanne  Rosa  Jacqueline Annelien Wytske  Jens

Frank  Leonie  Peter H  Annique  Milou  Ellen

Erik B

Wedstrijdleiding
Erik P  Gerben  Arno  Kim  John  Danny

Algemeen, Techniek en Muziek
Peter R  Marcel  Hanna  Johan  Anko

EHBO
Simone  Marieke

Zonder jullie zouden wij het toernooi nooit draaiende kunnen houden!
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HANDIG OM TE WETEN
•	 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 
in een container op het veld.

• 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 en op het veld 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 5,- (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. Je kunt ook op een avontuurlijke manier met de wadtaxi over. 
Kijk voor meer informatie en kosten op www.wpd.nl.

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 1,50 (op basis van een
weekendretourtje van EUR 3,-) 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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Ons welkomstcomité staat jullie dit jaar vanaf 13:00 uur op te wachten op het veld 
in plaats van bij De Boeg. Mocht onverhoop het weer dit niet toelaten, dan zullen we 
wel weer bij de ingang van De Boeg te vinden zijn. De inschrijftafel, verkoop van onze 
t-shirts en muntverkoop is vanaf 13:00 uur geopend. Zorg dat je met je hele team
naar het veld komt om je aan te melden, dan kan iedereen gelijk:
- gezellig met ons een welkomstborrel drinken,
- polsbandjes halen voor de feesten,
- genieten van gezellige muziek (DJ Bravoer & Raphael soundmachine) op het veld 
  met een drankje, en
- alvast muntjes kopen voor de horeca op het veld.

Het centrumgebouw De Boeg is helemaal verbouwd, maar de Supermarkt is er nog 
steeds en zit op dezelfde plek. Wellicht een overbodige mededeling, maar de
winkelwagentjes moeten na gebruik direct 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. 
Deze zit nu niet meer in het bijgebouw, maar ook in het centrumgebouw zelf, tegenover 
de supermarkt. Je krijgt dan je sleutel van je caravan of (luxe) bungalow of je krijgt een 
plek toegewezen voor je tent en je kunt gelijk het campeergeld afrekenen.

Natuurlijk zijn er weer shirts van het toernooi te koop: t-shirts, girly’s en nieuw dit jaar 
zijn de caps. Wees er snel bij, want op=op! Kijk op pagina 29 voor meer informatie en 
onze vrijdag aanbieding.

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’. Let op, de ingang is veranderd. Iedereen moet via dezefde ingang 
naar binnen, waar ook de supermarkt zit. De zij-ingang bestaat niet meer.

De DJ start om 22:00 uur en wordt dit jaar op de vrijdag verzorgd door DJ Bravoer 
& Raphael soundmachine. De band, die ons op vrijdag gaat voorzien van live muziek 
heet de Brand New Showband. De band start om 22:45 uur met spelen. Na
(eventueel) een paar uur slaap is het tijd voor de eerste speeldag!

SPOORBOEKJE VRIJDAG 12



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 een van onze Horeca 
tenten 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.

Overdag wordt er live muziek gedraaid door Pushin Wood Soundsystem.

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 28.

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 MarYo start om 
22:00 uur. De live muziek op de zaterdag wordt dit jaar verzorgd door wederom de 
Brand New Showband, maar dan anders. 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 tent van de wedstrijdleiding 
de prijsuitreiking plaatsvinden.

Het vervoer terug naar de boot van Wagenborg Passagiersdiensen B.V. kan op
dezelfde wijze als op de heenreis.

Wil je onderweg in een voor het toernooi door Arriva speciaal ingezette bus stappen? 
Een hand opsteken is voldoende en de bus zal stoppen.

SPOORBOEKJE ZATERDAG

SPOORBOEKJE ZONDAG
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19LOT 2.0
LOT 2.0!! Met de verbouwingen die Klein Vaarwater dit jaar heeft uitgevoerd, hebben 
we ook het toernooi in een nieuw jasje gestoken. Naast een aantal wijzigingen in de 
wedstrijden en de veldindeling, vinden er ook veranderingen plaats in de horeca en de 
inschrijving.

De inschrijving en het veld
Om het weekend goed te beginnen, maken we van de inschrijving al een feest. Dit jaar 
vindt de inschrijving, als het weer het toelaat, plaats op het veld. Zo krijg je direct een 
goed beeld van de nieuwe opzet. De grote tent is verdwenen en daarvoor in de plaats 
zijn 5 pagodetenten gekomen waar de verkoop van eten en drinken zal plaatsvinden. 
Daarnaast plaatsen we een grote overkapping waar zaterdag twee DJ’s voor de muziek 
zullen zorgen en waar je kan zitten, dansen, eten en drinken.

Het assortiment
Met de nieuwe tenten hebben we ook het assortiment naar een hoger niveau getild en 
is er voor ieder wat wils. Zo bieden we bijvoorbeeld, naast de vertrouwde keuzes, vis, 
luxe hamburgers, saté en panini’s aan.

Munten
Ook nieuw is dat de verkoop in de horeca uitsluitend met munten plaatsvindt. Deze 
munten kan je op vrijdag bij de inschrijving aanschaffen en op zaterdag en zondag bij 
de wedstrijdleiding. Het is ook mogelijk om met pin te betalen. 

We maken er hoe dan ook weer een te gek toernooi van!!
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22PLATTEGROND TOERNOOI LOCATIE

Let op, in werkelijkheid kan de indeling
afwijken van deze plattegrond i.v.m. nieuwe
opzet Horeca.







•	 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.

REGLEMENTEN 25



26BAND VRIJDAG EN ZATERDAG

Brand New Showband
De Brand New Showband is zoals de naam al aangeeft Brand New! Zangeres Tamara 
Heijnis was al meerdere malen te zien op voorgaande edities van het Lycurgus
Openlucht Toernooi en komt dit jaar met een nieuwe band. 

Deze band samengesteld uit de allerbeste muzikanten uit Groningen, Drenthe en
Overijsel. Een swingende band die van elke avond een feest maakt!

Brand New Show Band brengt een zeer breed repertoire van swingende, dansbare, 
feestnummers die iedereen kent! Disco, Soul, Rock, Reggae, R&B, Pop, Funk en
Nederlandstalig...alles komt aan bod.

Dat wordt feest, het dak gaat eraf!                  

De Brand New Showband bestaat uit:
- Tamara Heijnis - zang
- Melanie Tuasuun - zang
- Henry Sopacua – bas, zang
- Humphry Strik - drums
- Robin Eenkhoorn - toetsen
- Marijn Freeve – sax, percussie
- Jeffrey Smith – gitaar

Bravoer en Raphael soundmachine afternoon sessions
DJ Bravoer en Percussionist Raphael staan garant voor een fijne zomers mix van Deep 
House, African Beats, een vleugje latin zomerse Hip Hop. Een vrolijke blote voeten set.

Bravoer en Raphael soundmachine through the night
Tijdens deze nachtelijk set brengt dit duo een dansbare set met de fijnste plaatjes van 
de afgelopen 50 jaar. Van Rock ’n Roll naar Disco, van Dance naar Hip Hop en nog veel 
meer, zolang het dak er maar vanaf gaat.

DJ VRIJDAG OVERDAG EN AVOND

DJ Bravoer & Raphael soundmachine



Space age travelers Pushin Wood Soundsystem is a DJ duo on its own. They do not 
follow musical trends and always stay real to the groove and to big fat analog sound. 
History is full of heroes that have accomplished to record some tunes that blow your 
mind. Spinning those records in the best way possible is Pushin Wood Soundsystem’s 
no.1 priority. The DJ scene is at its height in this part of the world. Vinyl, all styles, good 
mixing, a fat sound system and an open minded crowd have met and worked together 
like never before. The music of the world should be brought together just like its people, 
independent of age and origin. If you love to explore musical boundaries, join the night 
and become part of our journey through space & time.

Pushin Wood Soundsystem is known for their clubnights Bambeats & LOFT where they 
shared the decks with Mr Scruff, Nickodemus and Rich Medina. Gilles Peterson recog-
nized their talent by choosing their remix of ‘La Revolution Del Cuerpo’ as the winner of 
the Havana Cultura remix contest. After years of hard work, their album is finally coming 
and they’re ready to show the world that these are not merely regular Djs but an extra-
vaganza! 

27DJ ZATERDAG OVERDAG

Pushin Wood Soundsystem

DJ ZATERDAGAVOND

Dj MarYo

Van hip hop tot hard rock, soul tot rock ‘n’ roll
en altijd met een gezonde dosis pop. Denk
Fatboy Slim, Run DMC, the Rolling Stones,
Chuck Berry en ACDC, maar ook Sia en Bruno
Mars zijn van de partij.
DJ MarYo brengt energie naar de dansvloer, en
als je niet uitkijkt gaat ze zelf ook dansen!
 
Niemand zegt het beter dan the Sugarhill Gang:
“I said a hip hop, The hippie, the hippie, To the
hip, hip hop, and you don't stop, a rock it, To
the bang bang boogie, say, up jump the boogie,
To the rhythm of the boogie, the beat!”



28WEDSTRIJDPROGRAMMA 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.



POULE INDELING ZONDAG 29

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.
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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.






