
NIEUWSBRIEF

ACTUEEL

Versoepelingen senioren t/m 26 jaar
Vanaf 3 maart is het buitentennis in groepsverband voor jongvolwassenen weer toegestaan. Hierdoor is 
het voor onze leden tot 27 jaar weer mogelijk om ook te dubbelen en in grotere groepen te trainen. Interne 
onderlinge wedstrijden zijn eveneens toegestaan. 

ALV 2020 enkele maanden doorgeschoven 
De Algemene Ledenvergadering die voor maart 2021 in de planning stond, is opgeschort tot aan de 
drempel van de zomer, medio dit jaar. Het bestuur maakt hiermee gebruik van de vanwege corona 
toegestane ruimte voor uitstel van een ALV.  Dit is wenselijk om de informatie-uitwisseling, discussie en 
besluitvorming met betrekking tot het belangrijke onderwerp vernieuwingsplan park en clubhuis (ook wel 
bekend onder de naam restyling) goed te laten plaatsvinden. Gehoopt wordt op een zodanige versoepeling 
van de coronamaatregelen dat een dergelijke face to face-bijeenkomst in de omgeving van het clubhuis tegen 
die tijd wel tot de mogelijkheden behoort.

Theo Schoof legt voorzitterschap bestuur medio 2021 neer 
Na 5 jaar met veel inzet en enthousiasme het voorzitterschap van het bestuur van onze vereniging voor 
zijn rekening te hebben genomen, wil Theo Schoof meer gaan genieten van andere belangrijke (bij-) zaken 
van het leven. Hij kondigt het neerleggen van zijn functie als voorzitter bij de volgende ALV nu alvast aan. 
Dan kan de komende maanden rustig gezocht kan worden naar een geschikte opvolger. In een aparte, rond 
1 april te verschijnen bestuursbericht, Breaking News zal meer duidelijkheid worden verschaft in de vacante 
bestuursvacature. Ook de verdere procedure op zoek naar geschikte kandidaten om het bestuur weer op 
volle sterkte te brengen, komt hierin aan de orde. Daarnaast zal meer duidelijkheid worden gegeven over de 
uitdagende opdracht waarvoor ons bestuur de komende jaren staat.

PARK & CLUBHUIS

Inschrijven voor clubdiensten open in maart
Juist nu is het belangrijk om je als clublid in te zetten door je in te schrijven voor een bar-, klus-, tuin- en/
of baandienst. Deze diensten zijn onderdeel van je lidmaatschap en hebben een verplicht karakter. Maar 
waar het natuurlijk vooral om gaat is dat alle leden straks weer zorgeloos kunnen tennissen op een prachtig 
tennispark. Dat kan alleen als wij ons allemaal inzetten voor Tie-Breakers. Schrijf je dus hier in of ga naar Tie-
Breakers.nl, klik op Mijn Club (log in) en klik op Diensten.

IN DIT NUMMER
 Versoepelingen senioren t/m 26 jaar
 ALV 2020 enkele maanden doorgeschoven 
 Voorzitter legt functie medio 2021 neer
 Inschrijven voor clubdiensten open in maart

 Buitenbanen weer bespeelbaar 
 Vacature onderhoudscommissie
 Voorjaarscompetitie nog onzeker

NUMMER 02 | 1 MAART 2021

https://www.tiebreakers.nl/verplichte_diensten
https://www.tiebreakers.nl/mijn/Tasks
www.tiebreakers.nl
www.tiebreakers.nl


NIEUWSBRIEF

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

Buitenbanen weer bespeelbaar 
Wij als Tie-Breakers zijn een van de weinige gravelparken die zo vroeg na de vorst weer open zijn. Alle 
gravelbanen worden erg zacht na de vorstperiode, omdat ijskristallen de harde toplaag door uitzetting zacht 
maken. Normalitair hebben gravelbanen 5 dagen nodig om na vorst weer hard genoeg te worden, waarna 
Hans, onze groundsman, met de machines de banen op kan om ze te walsen en speelklaar te maken. De 
komende weken zijn de banen nog kwetsbaar! Om te voorkomen dat schade zo groot wordt dat een baan 
meerdere dagen onbespeelbaar wordt, zijn er een aantal zaken belangrijk om als speler op te letten:
 

 Als je merkt dat de baan onder je voeten erg rul wordt, veeg dan tussendoor, alleen achter de baseline
 Ontstaan er kuilen tijdens het spelen, stop dan en meld baanschade bij het clubhuis/bar personeel
 Veeg de banen na gebruik en bij regen meteen stoppen met spelen.
 Na een regenbui, mag je alleen weer gaan spelen, nadat het personeel dit aangeeft. Er mag namelijk geen 

“glansgloed” op de baan zijn, daar er dan door gladheid het gevaar ontstaat van uitglijden en dus voor het 
oplopen van ernstige blessures.

Zie hier een video, waarin de laatste situatie rond de banen in beeld worden gebracht. Deze video’s kan je 
vinden op onze website, ons youtube kanaal of op onze Facebook pagina.

Vacature onderhouds-/kluscommissie
T.V. Tie-Breakers is op zoek naar een paar handige handen om Hans, onze groundsman, bij te staan. 
Daarnaast begeleidt de commissie de klusdagen en worden er zelfstandig wat lichte kluswerkzaamheden 
verricht in samenspraak met Hans of Robbert (onze verenigingsmanager). Lijkt het je wat? Stuur een mail 
naar Robbert. 

TECHNISCHE COMMISSIE

Voorjaarscompetitie nog onzeker
Zojuist heeft het bondsbestuur van de KNLTB besloten, dat de competitie NIET in april kan starten. De 
KNLTB hoopt op dit moment dat een start op 1 mei wel mogelijk zal zijn. In dat geval kan de hele competitie 
gewoon gespeeld worden, maar met een aantal weken vertraging. Uitgangspunt daarbij is dat de competitie 
wel nog voor de zomervakantie kan worden afgerond, zodat de zomertoernooien niet gehinderd worden. 
Indien de start van de competitie pas de tweede helft van mei zou kunnen starten, dan overweegt de KNLTB 
een verkorte competitie te organiseren. In dat geval zonder promotie en degradatie. Als er eind mei nog 
steeds geen competitie mogelijk blijkt, dan zal wederom de voorjaarscompetitie afgelast worden en zullen we 
voor de competitie weer moeten uitwijken naar het najaar. Zolang dit allemaal niet bekend is, zullen we ook 
nog niet de teamindelingen definitief maken. Nog even geduld dus!
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