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IN DIT NUMMER

ACTUEEL

Vanaf 29 september alleen nog tennissen. Kantine per direct gesloten
Om het aantal bewegingen en sociale contacten op sportverenigingen te beperken heeft de overheid op 
28 september weer strengere maatregelen ingesteld. Dit om het snel oplopend aantal besmettingen een 
halt toe te roepen. Heel vervelend, maar het is niet anders. 

Praktisch gezien betekent dat vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur het volgende van kracht is voor onze 
leden en bezoekers van T.V Tie-breakers:

 Spelers blijven van harte welkom op het park om te tennissen als zij van tevoren digitaal een baan hebben 
gereserveerd of training hebben. 

 Voordat je gaat spelen registreer je je altijd, als je ouder bent dan 18 jaar, met je telefoon en met de QR- 
code bij het betreden van het park. 

 De verblijfstijd voor en na het tennissen dient beperkt te blijven. Kom daarom kort van tevoren en ga direct 
na het spelen weer naar huis. 

 Kom in ieder geval niet zomaar naar het park als je niet hebt gereserveerd of moet trainen!
 Op ons park is voorlopig helaas geen ander publiek of fans, ook tijdens de competitie, meer welkom.
 Ouders moeten hun tennissende kinderen bij het hek afzetten en ophalen, ook tijdens de competitie.
 De kantine blijft voor tenminste drie weken, tot dinsdag 20 oktober gesloten. Er is dus geen horeca 

beschikbaar de komende periode. Zelf meebrengen en consumeren van alcoholische dranken is niet 
toegestaan op het park.

 Het clubhuis is wel open, maar niet om daar te wachten of te verblijven voor en na het spelen in de hal. 
 De kleedkamers en de toiletten zijn open, maar geheel op eigen risico te betreden.

Tiebreakers blijven alert en sociaal. Helder!
Hou je aan de 1,5 meter en de andere voorzorgsmaatregelen op het park. Iedereen is natuurlijk helemaal 
klaar met corona. Heel begrijpelijk! Maar juist nu het aantal besmettingen weer snel is opgelopen wordt het 
een kwestie van de lange adem. Ook op onze club! Het kan voorkomen dat iemand, jong of oud, zich toch, 
mogelijk per abuis, niet aan de 1,5 meter afstandmaatregel of de looproutes houdt. Spreek elkaar daar dan 
gewoon eens op aan. Want het is ieders verantwoordelijkheid om gezondheidsrisico’s te vermijden. Alleen 
dan dragen we met onze club bij aan helemaal coronavrij.
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 Winteractiviteiten jeugd
 Jeugdcommissie zoekt versterking
 Inschrijving voorjaarscompetitie

Wat is er te doen de komende maanden?
5, 12, 19, 26 oktober   Toss
eind oktober   ALV Online
eind november   Herfsttoernooi
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Verplichte registratie bij de entree van het park
Het is alweer een tijdje verplicht. Je registreren via de QR code bij het betreden 
van het park. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar of ouder. Niemand uitgezonderd!
Bezoekers, leden en niet-leden die komen trainen. Dat registreren gebeurt niet voor 
niets. Het is een hulpmiddel om een mogelijke corona-uitbraak op onze club te voorkomen. Ga er dus niet 
nonchalant mee om. Hou rekening met anderen en respecteer deze maatregel. Afgelopen tijd zagen we 
nog steeds mensen zomaar doorlopen. Registreer je gewoon even! Ook al heb je van tevoren een baan 
gereserveerd!

Hang niet “creatief” af. Een ander wil ook spelen
T.V Tie-Breakers is dit jaar overgestapt naar het digitale afhangsysteem. Hiermee kan op afstand een 
baantje gereserveerd worden. Heel eenvoudig. Dit systeem biedt onze leden voldoende mogelijkheden om 
regelmatig en minstens 1 uur achter elkaar te spelen. Toch wordt gesignaleerd dat er leden zijn die door 
“slim” te reserveren 2 uur achter elkaar staan te spelen. Daardoor komt een avond die toch al druk is al heel 
snel tjokvol te zitten. Hou een beetje rekening met elkaar en het feit dat andere leden ook graag spelen. 

ALV online eind oktober 
De Algemene Ledenvergadering van 29 september is helaas komen te vervallen. Om toch op korte termijn 
een ALV te houden zal deze nog in de loop van oktober online worden georganiseerd. Informatie hierover 
kan op korte termijn verwacht worden. 

Schrijf je nog snel in voor een coronadienst in oktober
Er zijn nog een flink aantal leden die hun verplichte vrijwilligersdienst nog niet gedaan hebben. Zeker ook 
de komende maand is tijdens de resterende vier competitieweekenden je hulp nog heel hard nodig. Heb 
je al een dienst gedaan, maar heb je best wel zin en tijd om nog wat te doen? Schrijf je dan opnieuw in op 
tiebreakers.nl. Graag zelfs! 

LEDENADMINISTRATIE

Update je profiel in het systeem 
Als wij mensen willen bellen, in verband met annulering van een baanreservering of bardienst blijkt met 
enige regelmaat dat telefoonnummers niet kloppen of niet in het systeem staan. Bij deze de oproep aan 
alle leden om hun profiel te controleren op juistheid van de gegevens. Het is tenslotte ook in jouw belang om 
bereikbaar te zijn. Alvast dank voor je check.

Lidmaatschap opzeggen? Voor 1 november 2020
Natuurlijk zien we iedereen liever lid blijven. Mocht je toch je lidmaatschap willen opzeggen, doe dit dan 
a.u.b. voor 1 november 2020. Dan maken wij het in orde.

TENNISLESSEN

Laatste lesplekken volwassenen
De nieuwe lesreeks op de buitenbanen gaat volgende week van start. Er zijn nog een paar plekjes vrij:

 Dinsdag 21.00 - 22.00 uur: niveau 7/8, 4 deelnemers op 1 baan, start 6 oktober
 Woensdag 18.00 - 19.00 uur: niveau 7/8, 4 deelnemers op 1 baan, start 7 oktober
 Dinsdag 20.00 - 21.00 uur: heren, niveau 5/6, 8 deelnemers op 2 banen, start 6 oktober
 Donderdag 21.00 - 22.00 uur: heren, niveau 4/5, 8 deelnemers op 2 banen, start 8 oktober

Meedoen? Geef je nu op en stuur een e-mail naar roderik@cicgroup.nl 

mailto:%20roderik%40cicgroup.nl?subject=Lesplekken%20volwassenen
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Deze nieuwsbrief verschijnt 
elke maand en wordt toegezonden 
aan alle (aspirant-) leden van 
T.V. Tie-Breakers.

T.V. Tie-Breakers
Valentijnkade 132, 1095 KH Amsterdam
Contact graag per e-mail: 
communicatie@tiebreakers.nl

JEUGDCOMMISSIE

Maandelijks winteractiviteiten in de hal voor de jeugd
Goed nieuws, de komende de wintermaanden gaan we maandelijks op zondagmiddag voor de jeugd 
een activiteit in de hal organiseren. We beginnen op 1 november van 13.00 tot 16.00 uur met een activiteit 
voor de jongste jeugd (rood en oranje) en op 6 december voor de oudere jeugd (groen en geel/junioren).  
Binnenkort ontvang je hiervoor een inschrijflink. In 2021 volgen meer activiteiten in de hal. 

Jeugdcommissie zoekt versterking!
De afgelopen jaren is ons aantal actieve jeugdleden gegroeid. Daar zijn we heel erg blij mee, maar 
dat betekent ook veel werk. De jeugdcommissie is daarom naarstig op zoek naar nieuwe enthousiaste 
leden. Wil je je inzetten voor onze jeugd en vind je het leuk om te organiseren of wil je meer weten wat 
de jeugdcommissie allemaal doet, stuur dan een mailtje aan jc@tiebreakers.nl of spreek één van de 
commissieleden aan.

We zoeken mensen voor:
 de organisatie van het open jeugdtoernooi (augustus), 
 het organiseren en begeleiden van enkele activiteiten gedurende het jaar (clubkampioenschappen en 

ouder-kind toernooi)
  de organisatie en planning van de competitie voor de jeugd (najaar en voorjaar op vrijdagmiddagen en 
zondagochtenden)

Oranje boven!
En daar zijn ze dan! Oranje 1 Team 1 op de eerste speeldag van de Oranje najaarscompetitie. Het was 
een feest! Meteen thuis spelen bij Tie-breakers tegen Tennisvereniging PST, A.T.V. Diemen en A.L.T.C. 
Buitenveldert. In tegenstelling tot de voorspelling was er geen druppel regen, alleen maar leuke en 
spannende wedstrijdjes die soms zelfs op 3 games gelijk kwamen en naar 40-30 gingen in de beslissende 
game. Wat ontzettend leuk om de vorderingen te zien van de kinderen die nu een paar jaren les hebben. Ze 
zijn eerste geworden! Goed gedaan jongens! 

TECHNISCHE COMMISSIE

Inschrijving voorjaarscompetitie 2021
Ondanks de nieuwe coronamaatregelen gaat de najaarscompetitie, die nu halverwege is, gewoon door 
tot eind oktober. Maar binnenkort zullen we de inschrijving van de voorjaarscompetitie openen. We zullen je 
op dat moment via de mail uitnodigen. Dus houd je e-mail in de gaten.

Winterbinnenbanen beschikbaar
Wil je komende winter voor de hele winter een baan huren in de hal? Dat kan! Met name op doordeweekse 
uren overdag zijn er nog veel mogelijkheden. Wil je voor deze winter nog een contract voor een baantje? 
Stuur dan een email naar halverhuur@tiebreakers.nl. Dank!
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