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VOORWOORD
Het organiseren van een jeugdtoernooi blijft lastig, helaas valt ons toernooi meestal
samen met de selectietoernooien van de NeVoBo. Gelukkig zijn er toch weer genoeg 
jeugd teams die zich hebben aangemeld waaree we het toernooi weer door kunnen laten 
gaan. Ons vijfde jaar!

Dit jaar gaan we niet meer 6 tegen 6 spelen, maar 4 tegen 4. Wanneer teams toch graag 
6 tegen 6 spelen, is dit in goed onderling overleg toegestaan.

We hopen weer op mooi weer, net als vorig jaar!

Namens de organisatie,

Peter, Erik, Arno, Jens, Kim, Djody, Corinne & Eline
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HANDIG OM TE WETEN
• Stichting Lycurgus Openlucht Toernooi (verkort Stichting L.O.T.) en de 

directie van Vakantiepark Klein Vaarwater (verkort KvW) zijn niet aan- 
sprakelijk/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 toernooiveld.

• Tijdens het toernooi is er EHBO aanwezig.

• Voor uw en onze veiligheid is het niet toegestaan glaswerk te gebruiken op het veld.

• KvW probeert samen met ons voor aanvang van het toernooi de volleybalvelden zo 
goed mogelijk te egaliseren. Uiteraard kunnen wij niet het hele veld even glad krijgen 
en voorkomen dat konijnen in de nacht weer gaan graven. Kijk daarom uit en kom 
naar de wedstrijdleiding toe wanneer het veld of de omgeving van het veld hersteld 
moet worden.

• Ieder jeugdteam dient minimaal 1 volwassen begeleider mee te hebben.



HOE KOM IK OP HET EILAND
Veerboot naar Ameland
De veerboot naar Ameland vertrekt vanaf Holwerd (Fr.). De overtocht duurt gemiddeld 45 
minuten, afhankelijk van het getij op de wadden.

Neem op zaterdag 25 mei 2019 de boot van 09:30 uur, want dan staat er op
Ameland een speciale Arriva Lycurgus bus voor jullie klaar. Wanneer de boot vertra-
ging heeft, zullen wij op het eiland gelijk het speelschema daarop aanpassen. De bus 
blijft op jullie wachten. Een boot later is niet mogelijk, want dan zijn jullie te laat voor het 
toernooi en alleen op de boot van 09:3 uur rijdt de speciale Arriva Lycurgus bus.

Reizen naar Holwerd
Ga je met de auto, dan kun je deze voor EUR 5,50 (prijs onder voorbehoud van
wijzigingen) per dag op de pier van Holwerd laten staan.
Met de bus kan ook, alleen vertrekt deze niet vanuit Groningen, maar vanuit Leeuwarden.  
Kom je uit Groningen, neem dan de trein naar Leeuwarden en dan lijn 66 of soms 166 
in Leeuwarden. De treinreis van Groningen naar Leeuwarden duurt gemiddeld 34
minuten, de busreis van Leeuwarden naar de pier van Holwerd ongeveer 40 minuten.
Een enkeltje Groningen - pier van Holwerd kost ongeveer EUR 17,-, een enkeltje
Leeuwarden - pier van Holwerd ongeveer EUR 6,-.

Zoals reeds is aangegeven zal er bij de pier en speciale Arriva Lycurgus bus voor jullie 
klaar staan. Je moet voor de bus EUR 3,20 p.p. betalen. Je kunt dan met de bus heen, 
maar ook weer terug.

Zodra jullie aangekomen zijn op het toernooi, willen we jullie vragen je gelijk bij de
wedstrijdleiding te melden.

De eerste wedstrijden beginnen om 11:30 uur en lopen gelijk met de wedstrijden van 
de senioren op de even velden. De wedstrijden gaan door tot 15:25 uur. Gelijk aan-
sluitend hebben we voor beide poules de prijsuitreiking.

De wedstrijdleiding zal omroepen wanneer een wedstrijd is afgelopen of wanneer er van 
helft gewisseld moet worden. Zoals gezegd de wedstrijden lopen gelijk met de senioren 
wedstrijden op de even velden.

Heb je nog vragen over de wedstrijden of is iets niet helemaal duidelijk, loop dan gerust 
even bij de wedstrijdleiding langs. Zij kunnen jullie altijd verder helpen.
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WE ZIJN OP HET EILAND: WAT NU?

HOE VERLOOPT HET TOERNOOI



NA HET TOERNOOI: TERUG NAAR DE BOOT
Na de prijsuitreiking staat de Arriva Lycurgus bus om 16:30 uur weer klaar om jullie 
naar de boot van 17:00 uur terug te brengen. Zorg ervoor dat je op tijd bij de bus staat, 
er wordt namelijk maar eenmalig een extra bus ingezet voor de boot van 17:00 uur.

Langer op het eiland blijven kan natuurlijk, alleen zullen jullie dan zelf vervoer 
naar de boot moeten regelen. Let wel, de boot van 19:00 uur mag je niet
missen, aangezien dit de laatste boot is op zaterdag. Je kunt daarna niet meer 
van het eiland afkomen.

Alles staat of valt met de beschikbaarheid van 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
Jens  Djody  Chelsea  Corinne  Eline  Harmke

Jan  Linda  Mark  Michel  Rianne  Sam

Simone N Simone S Tobias  Wouter

WEDSTRIJDLEIDING
Erik  Gerben  John  Danny

ALGEMEEN, TECHNIEK EN MUZIEK
Peter  Arno  Kim

EHBO
Bouwina Hermanda Simone S

SOCIAL MEDIA & JEUGD
Corinne  Eline  Djody  Jens
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ONZE VRIJWILLIGERS



POULE INDELING EN WEDSTRIJDPROGRAMMA 6

JEUGD POULE A INDELING
1. Swette Switters 1
2. Swette Switters 2
3. Vios  Squad
4. kom bierpong spelen 
5. Red hot chili peppers
6. Dosko Acta

Er wordt op tijd gespeeld (2 sets a 12½ minuten)

JEUGD POULE A WEDSTRIJDPROGRAMMA
VELD Tijd Team A Team B Scheidrechter

40A 11.30 Swette Switters 1 Swette Switters 2 Vios  Squad
40B 11.30 Red hot chili peppers Dosko Acta kom bierpong spelen 
40A 12.00 Vios  Squad kom bierpong spelen Red hot chili peppers
40B 12.00 Swette Switters 2 Dosko Acta Swette Switters 1
40A 12.30 Swette Switters 1 kom bierpong spelen Dosko Acta
40B 12.30 Red hot chili peppers Vios  Squad Swette Switters 2
40A 13.00 kom bierpong spelen Swette Switters 2 Red hot chili peppers
40B 13.00 Dosko Acta Swette Switters 1 Vios  Squad
40A 13.30 kom bierpong spelen Red hot chili peppers Swette Switters 1
40B 13.30 Swette Switters 2 Vios  Squad Dosko Acta
40A 14.00 Vios  Squad Dosko Acta kom bierpong spelen 
40B 14.00 Red hot chili peppers Swette Switters 1 Swette Switters 2
40A 14.30 Dosko Acta kom bierpong spelen Vios  Squad
40B 14.30 Swette Switters 2 Red hot chili peppers Swette Switters 1
40A 15.00 Vios  Squad Swette Switters 1 Dosko Acta

De prijsuitreiking is rond 16:00 uur.

Mocht er onverhoop toch nog wijzigingen zijn in het wedstrijdschema, dan zullen jullie 
een print krijgen met het nieuwe wedstrijdschema.



POULE INDELING EN WEDSTRIJDPROGRAMMA 7

JEUGD POULE B INDELING
1. Dreamteam
2. Ik zeg vange!!!
3. TeamTechno
4. Ga goe
5. GucciGang
6. grou 64 mb1 

Er wordt op tijd gespeeld (2 sets a 12½ minuten)

JEUGD POULE B WEDSTRIJDPROGRAMMA
VELD Tijd Team A Team B Scheidrechter
42A 11.30 Dreamteam Ik zeg vange!!! TeamTechno
42B 11.30 GucciGang grou 64 mb1 Ga goe
42A 12.00 TeamTechno Ga goe GucciGang
42B 12.00 Ik zeg vange!!! grou 64 mb1 Dreamteam
42A 12.30 Dreamteam Ga goe grou 64 mb1 
42B 12.30 GucciGang TeamTechno Ik zeg vange!!!
42A 13.00 Ga goe Ik zeg vange!!! GucciGang
42B 13.00 grou 64 mb1 Dreamteam TeamTechno
42A 13.30 Ga goe GucciGang Dreamteam
42B 13.30 Ik zeg vange!!! TeamTechno grou 64 mb1 
42A 14.00 TeamTechno grou 64 mb1 Ga goe
42B 14.00 GucciGang Dreamteam Ik zeg vange!!!
42A 14.30 grou 64 mb1 Ga goe TeamTechno
42B 14.30 Ik zeg vange!!! GucciGang Dreamteam
42A 15.00 TeamTechno Dreamteam grou 64 mb1 

De prijsuitreiking is rond 16:00 uur.

Mocht er onverhoop toch nog wijzigingen zijn in het wedstrijdschema, dan zullen jullie 
een print krijgen met het nieuwe wedstrijdschema.



PLATTEGROND KLEIN VAARWATER 8



REGLEMENTEN 9

• 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. Neem dus als team 
minimaal één bal mee.

• Start en duur van de wedstrijden
Op beide velden wordt op tijd gespeeld. Iedere wedstrijd duurt 25 minuten met 5
minuten pauze tussen de wedstrijden in.
Iedere wedstrijd bestaat uit twee sets van ieder 12½ minuten. De scheidsrechter geeft 
aan wanneer er gewisseld moet worden.
De wedstrijdbriefjes zitten in de tas aan de paal bij het veld.

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

Time-outs zijn niet toegestaan. Aan het einde van iedere wedstrijd dient de
scheidsrechter het ingevulde en getekende briefje 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.

• 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 progamma 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.




