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Nieuwsbrief Maart 2013 

Het 28e toernooi staat alweer voor de deur. Hoog tijd om met iedereen te 
delen wat voor input we gekregen hebben over het afgelopen toernooi en 
waar we als organisatie op dit moment mee bezig zijn. 
 
In deze eerste nieuwsbrief besteden we aandacht aan de uitkomsten van 
de enquête van vorig jaar, hoe ook Stichting L.O.T. wil bijdragen aan de 
StichtingTegenZinloosGeweld en willen we alvast wat meer informatie 
geven over de wedstrijden. 

Algemeen

Beide dagen op tijd spelen 
Op een enkele vraag of opmerking na, heeft de wedstrijdleiding alleen 
maar positieve berichten gekregen over het spelen op tijd, ook op de 
zaterdag. Dit kwam ook weer uit de enquête naar voren. Met name het 
aspect ‘weten waar je aan toe bent’ en wanneer de eerste toernooidag er 
opzit, was voor velen een pluspunt. We zullen daarom op beide dagen op 
tijd blijven spelen, 2 sets van ieder 12½ minuut. 
 
Gestaffeld spelen 
Het afgelopen toernooi hebben we ook gewerkt aan de toestroom in de 
Koek & Sopie tent. Door de oneven velden later te laten beginnen dan de 
even velden, was er veel meer spreiding bij de verkoop. Veel van de 
toernooigangers hebben aangegeven niet veel verschil te hebben gemerkt,
maar gaven ook aan het geen probleem te vinden op deze manier te 
spelen. Door de spreiding van de wedstrijden zijn er in de Koek & Sopie 
tent minder pieken en zorgt het gestaffeld spelen voor minder wachtrijen. 
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“Op zaterdag op tijd 
spelen en gestaffeld 

spelen zorgde voor veel 
positieve reacties.” 

Uitkomsten enquête

Vervoer op het eiland
Aangezien veel bedrijven op het eiland goede sponsoren van ons zijn en 
tijdig reserveren zeker handig is, willen wij deze sponsoren alvast bij jullie 
onder de aandacht brengen. 
Wij adviseren de speciale Arriva bussen die klaarstaan om jullie naar Klein 
Vaarwater te brengen of om gelijk aan het begin van de pier een fijne fiets
bij Fietsverhuur Kiewiet te regelen. Ga je eerst met de bus naar Klein 
Vaarwater, dan raden we jullie zeker aan om net buiten Klein Vaarwater 
een fiets te halen bij Metz Fietsverhuur. Wil je niet zelf je fiets halen, maar 
wil je de fiets laten bezorgen? Zowel Fietsverhuur Kiewiet als Metz 
Fietsverhuur regelen het voor je. Reserveer tijdig, zeker wanneer je de 
fietsen wilt laten bezorgen, want op is op! 
Voor Fietsverhuur Kiewiet ga je naar http://www.fietsenopameland.nl/ en 
voor Metz Fietsverhuur ga je naar http://www.fietsverhuur-ameland.nl/ . 
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We krijgen vaak vragen over de poule indeling voor de zondag. “Wanneer 
wordt dit bekend gemaakt, waarom kan ik dit niet online bekijken, kan ik 
niet een andere positie in de poule krijgen zodat ik langer kan blijven 
liggen?” Zo een verzameling van de veel gestelde vragen over de poule 
indeling van zondag. 

We willen graag voorop stellen dat het Lycurgus Openlucht Toernooi een 
tweedaags toernooi is en ook zal blijven. De behaalde resultaten op 
zaterdag zijn bepalend voor de poule indeling van de zondag, waarbij alle 
winnaars op zondag in de winnaars poule terechtkomen. Ieder team wordt 
ook voor de zondag weer ingedeeld om zo nog een dag lekker te kunnen 
spelen. 
Het succes van ons toernooi is altijd geweest de combinatie van lekker 
twee dagen buiten volleyballen en ’s avonds gezellige feesten. We willen 
deze combi graag zo houden. 
De poule indeling wordt – zodra deze rond is – geprint en opgehangen bij 
de ingang van De Boeg, waar ’s avonds ook weer het feest losbarst. Van 
oudsher is de communicatie altijd op deze manier verlopen. 
We krijgen steeds meer het verzoek of dit niet anders kan, bijvoorbeeld via
de website. Zoals jullie wellicht ook zelf wel ervaren hebben, is het internet
op het eiland een traag en moeizaam begrip. Wifi is niet beschikbaar op 
het veld en 3G verdwijnt op het eiland als sneeuw voor de zon. Wij kunnen
daarom niet online de standen bijhouden en publiceren. We proberen er 
wel aan te werken de uitslagen van onze ‘veldadministratie’ om te zetten 
naar een online versie, maar zover zijn we helaas nog niet. 
 
 
Het uitdelen en innemen van de wedstrijdbriefjes is voor de 
wedstrijdleiding altijd een hectisch moment, waardoor we op dat moment 
niet altijd tijd hebben om vragen te beantwoorden. We zien bij veel 
toernooien dat de wedstrijdbriefjes vooraf niet uitgedeeld worden, maar in 
een plastic zak bij het veld hangen. Wij willen dat dit jaar ook gaan 
introduceren. 
Uiteraard moeten de wedstrijdbriefjes aan het einde van een wedstrijd wel 
bij de wedstrijdleiding ingeleverd worden, maar de briefjes hoeven niet 
meer apart bij de wedstrijdleiding afgehaald te worden door de 
scheidsrechter. 

Poule indeling zondag 

“Lycurgus Openlucht 
Toernooi, een tweedaags 

volleybalevenement.” 

Wedstrijdbriefjes 


