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ACTUEEL

Park vanaf 1 mei weer geopend voor onze jeugd 
Gelukkig kan er vanaf vrijdag 1 mei door jeugdleden t/m 17 jaar weer bij ons getennist worden. Het park is 
in de vakantieperiode t/m 10 mei doordeweeks open van 12.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 
18.00 uur. Van 4 t/m 8 mei kan doordeweeks vrij gespeeld worden tot 16.00 uur. Vanaf 16.00 uur worden veel 
banen gebruikt voor lessen. Deze starten op 4 mei. Afhangen om vrij te kunnen spelen gaat tijdelijk via de 
handige clubapp. Het clubhuis is alleen open voor toiletgebruik. Kleedkamers, de kantine en de binnenbanen 
zijn dicht. Er is geen horeca.

T.V. Tie-Breakers Corona-protocol van kracht
Om de komende weken goed om te gaan met de afgegeven richtlijnen en maatregelen voor afstand en 
hygiëne heeft de club recent het T.V. Tie-Breakers Corona-protocol opgesteld. Dit protocol geldt voorlopig 
t/m 20 mei en bevat onder andere alle genomen maatregelen, zoals de routing op het park met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand. Maar alle gedragsregels voor onze jeugdleden t/m 12 jaar en van 13 t/m 17 jaar, 
trainers, medewerkers en vrijwilligers staan erin. Dit moet zorgen voor een gezond en veilig verblijf op 
ons tennispark. Lees hier het T.V. Tie-Breakers Corona protocol of lees hier het algemene sportprotocol 
Verantwoord Sporten voor Kinderen van NOC/NSF. Ook op de site van de KNLTB vindt je veel informatie en 
veelgestelde vragen over dit onderwerp: corona.knltb.nl.

Seniorleden nog niet welkom. Helaas!
De openstelling van het park geldt voorlopig alleen voor jeugdleden t/m 17 jaar. Het park is dus nog steeds 
gesloten voor ouders, alle seniorleden en huurders binnenbaan. De openstelling van het park wordt in 
gevaar gebracht als mensen zich hier niet aan houden. Met alle gevolgen van dien. Mocht je toch iemand in je 
omgeving signaleren die de toegangsregels aan zijn laars lapt, een drankje wil gaan drinken op het terras of 
stiekem een potje wil gaan tennissen, spreek deze persoon daar dan op aan. “Doe het niet! Heb geduld.”

Tie-Breakers steunt een goed doel
Veel aandacht gaat momenteel uit naar de slachtoffers van het COVID-19 virus. Logisch. Maar er zijn 
nog vele andere ernstige kwalen die bestreden moeten worden. Afgelopen jaren hebben wij een winddoek 
gebruikt om daarmee aandacht te vragen voor de stichting ALS en mensen met ernstige spieraandoeningen. 
Op dit moment worden nieuwe winddoeken geproduceerd. Dat geeft ons de mogelijkheid om opnieuw de 
aandacht te vestigen op een organisatie die zich bezig houdt met goed werk op het gebied van gezondheid. 
Er staan er heel wat in het goede doelen register. Heb jij als Tie-Breaker een idee om een van deze goede 
doelen eens wat meer aandacht te geven, mail dan je voorstel en motivatie naar info@tiebreakers.nl. Het 
goede doel met de meeste stemmen komt dan op nieuw winddoek.
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https://lisax-function-prd.azurewebsites.net/api/gallery/358/3/33325/267fccea-ef44-4598-9617-96438397375d.pdf
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JEUGDCOMMISSIE

Tossen tijdens de meivakantie
De komende twee weekenden (2 & 3 mei en 9 & 10 mei) kan onze jeugd komen tossen! Voor de jongere 
jeugd t/m 12 jaar in de ochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur en voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. We zoeken voor het begeleiden van de toss in het weekend en het toezicht 
op doordeweekse middagen nog vrijwilligers. Vindt je het leuk om de jeugd tijdens deze weekenden bij 
de ochtend- of middagtoss te begeleiden? Of lijkt het je wel wat om erop toe te zien dat alles tijdens de 
doordeweekse middagen en trainingen goed verloopt? Geef je dan hiervoor op als vrijwilliger via het 
bardienstsysteem op de site. Deze telt mee als een reguliere bardienst. Je kunt je hier intekenen. 

Voorjaarscompetitie verplaatst naar najaar
Ook voor de jeugdspelers geldt dat de voorjaarscompetitie definitief is verplaatst naar het najaar. De 
jeugdcommissie zal de inschrijving voor deze competitie ter zijner tijd opnieuw open stellen. Hierover krijgt 
de jeugd apart bericht. De jeugdcommissie is zich aan het beraden hoe de komende maanden kunnen 
worden ingevuld met leuke activiteiten voor de jeugd.

TENNISLESSEN

Tenniskamp jeugd in de Zomervakantie 
Er zijn nog plekjes vrij voor het tenniszomerkamp. Tennisschool CIC organiseert in de eerste 6 t/m 9 juli) 
en laatste week (10 t/m 13 augustus) van de zomervakantie voor kinderen van 8 t/m 13 jaar weer een mooi 
tenniskamp. Het kamp vindt plaats bij Tie-Breakers van 9.00 tot 16.30 uur en kost 225,- euro. Tijdens het 
kamp wordt er niet alleen getennist, maar zijn er ook verschillende andere (sportieve) activiteiten. Het belooft 
net als voorgaande jaren weer een geweldige week te worden! Meer informatie of direct aanmelden bij 
Harold: harold@cicgroup.nl of 06-27097406.

TECHNISCHE COMMISSIE

Voorjaarscompetitie definitief verplaatst naar najaar
De KNLTB heeft besloten om de voorjaarscompetitie definitief te verplaatsen naar het najaar. Gelijktijdig 
heeft ze aangegeven dat voor de najaarscompetitie dit jaar alle competities er hetzelfde uit zullen zien als de 
voorjaarscompetitie: Dezelfde klasse-indelingen en dezelfde competitiesoorten. Het is daarmee mogelijk om 
1 op 1 alle voorjaarsteams in dezelfde klasses voor de najaarscompetitie in te schrijven.
 
Gevolgen besluit voor onze competities
Als Technische Commissie hebben we, in overleg met het bestuur, besloten dat we hierbij zullen proberen 
om niet alleen de spelers van de voorjaarscompetitie een plek te geven in de najaarscompetitie, maar ook 
plaats te maken voor spelers die van plan waren deel te nemen aan de najaarscompetitie. Omdat onze 
baancapaciteit extra teams niet toelaat zal er op andere wijze extra plek moeten worden gemaakt. Daarom 
zullen we waarschijnlijk genoodzaakt zijn om de teams opnieuw in te delen, waarbij we zullen uitgaan van 
grotere teams dan gebruikelijk. Bovendien zullen we onderzoeken of er animo is om teams in te schrijven 
voor de vrijdagavondcompetitie en wellicht ook de ochtendcompetities uit te breiden. Op deze wijze hopen 
we dat zoveel mogelijk mensen dit jaar alsnog aan een competitie kunnen meedoen. Binnenkort zullen we 
een inschrijving openen voor deze najaarscompetitie. Daarover ontvangt iedereen nog apart een e-mail van 
de TC. Spelers die al waren ingedeeld voor de Voorjaarscompetitie hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. 
Hun wensen en speelmogelijkheden zullen we de komende weken inventariseren via de teamcaptains.

https://www.tiebreakers.nl/mijn
mailto:%20harold%40cicgroup.nl?subject=Tenniskamp%20jeugd%20Tie-Breakers
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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

Aangepast zomerprogramma
Omdat dit jaar veel mensen genoodzaakt zullen zijn om thuis te blijven in 
Amsterdam, zullen we de komende weken bekijken of het mogelijk is om extra 
(interne) competities te organiseren in de zomermaanden. Ook denken we na 
over het vervroegen en uitbreiden van de clubkampioenschappen. Hoe dat er uit kan zien hangt natuurlijk 
af van de mogelijkheden die het landelijk beleid ons biedt. Als je mee wilt helpen in het organiseren van dit 
extra zomerprogramma, stuur dan een mail naar tc@tiebreakers.nl. We kunnen zeker hulp gebuiken. Maar 
allereerst hopen we natuurlijk vooral dat we snel weer de baan op kunnen!

LUSTRUMCOMMISSIE

Een ding is zeker; het is een bijzondere start van het lustrumjaar 
geworden. 
Als lustrumcommissie zijn we al enige tijd geleden begonnen met het maken van filmpjes met de titel: 
“Tiebreakers over Tiebreakers.”  En juist nu we elkaar niet kunnen ontmoeten willen we hiermee doorgaan.
De vraag aan jullie is, nu we niet naar jullie kunnen komen, of jullie naar ons willen komen en filmpjes willen 
maken en doorsturen? Zet je camera aan en beantwoord in een rap tempo de 25 lustrumvragen en mail het 
filmpje naar lustrumcommissie@tiebreakers.nl. Het filmpje van april 2020 vind je hier. Of laat zien hoe je in 
eigen huis en tuin toch nog een beetje aan het tennissen bent. Wij laten dit monteren zodat er een mooie 
compilatie komt.

mailto:%20communicatie%40tiebreakers.nl?subject=Nieuwsbrief%20T.V.%20Tie-Breakers
mailto:%20tc%40tiebreakers.nl?subject=hulp%20bij%20organiseren%20extra%20zomerprogramma
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=02b3ad7cbbdda506&page=view&resid=2B3AD7CBBDDA506!39918&parId=2B3AD7CBBDDA506!37527&authkey=!AJA9AZWG13Rgk4w&app=Word
mailto:%20lustrumcommissie%40tiebreakers.nl?subject=Filmpje%20Tie-Breakers%20over%20Tie-Breakers
https://youtu.be/O-JeTbJgjBg

