
NIEUWSBRIEF

Wat is er te doen de komende maanden?

5, 12, 19 & 26 oktober   Najaarscompetitie Senioren
6, 13, 20 & 27 oktober  Najaarscompetitie Jeugd
11 oktober   Tennisavond Lekker met de meiden 10 tot 17 jaar 
25 oktober   Dubbeltoernooi Senioren
28 oktober   Laatste Toss
10 november    Najaarstoernooi Senioren

Nog geen lid en toch tennissen? Het kan! 
Veel mogelijkheden voor aspirant-leden om toch al te kunnen tennissen op ons park. Vanaf nu ontvangen 
ook aspirant-leden de nieuwsbrief. Ook voor hen bevat onze maandelijkse nieuwsbrief vaak nieuws en 
nuttige informatie. Na de inschrijving moet er lang gewacht worden voordat het lidmaatschap ingaat. Maar 
tot die tijd zijn er legio mogelijkheden om nu al van de faciliteiten van ons tennispark gebruik te maken. Denk 
aan de aanschaf van een winterkaart, het opgeven voor lessen, het inschrijven voor toernooien waarvoor niet 
per se een lidmaatschap nodig is, het benutten van introductiemogelijkheden of het huren van een baantje. 
Of kom gewoon eens kijken tijdens de competitie of een toernooi en wat drinken op de club.  

Help jij onze club met de jeugdadministratie? 
Onze club krijgt steeds meer jeugdleden. Op zich een goede zaak. Maar dat levert natuurlijk ook 
veel (administratief) werk op. Er is dringend behoefte aan een vrijwilliger. Bijvoorbeeld een al bij ons 
tennissende vader of moeder van een jeugdlid die de jeugdadministratie voor zijn of haar rekening neemt. 
Heb je interesse of nog vragen over deze functie? Stuur dan even een mailtje naar Erik Dooyeweerd 
penningmeester@tiebreakers.nl.

Ledenpeiling wensen en behoeften
Medio oktober ontvangt ieder lid via de mail het verzoek en een link om een korte enquête in te vullen. 
Hierin wordt gevraagd je mening te geven over diverse clubzaken en aan te geven welke wensen en 
behoeften er nog zijn. 

Wij stellen het zeer op prijs dat je aan dit onderzoek meedoet!
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Winterkaart 
Heb je vrienden buiten de club die geen lid zijn maar toch willen tennissen buiten? Dat kan! Hoe? Bij Tie-
Breakers bestaat er de mogelijkheid voor niet-leden om “een winterkaart” te nemen. Met deze winterkaart 
krijgt men van 1 oktober t/m 31 maart gelijke speelrechten als leden op onze buitenbanen. Kijk hier voor 
meer informatie.

Toss loopt door tot eind oktober
We tossen een maandje door. Kijk even hier hoe het ook alweer werkt.

Buitenbanen in de herfst:
In de komende periode (herfst), zullen de banen meer tijd nodig hebben om bespeelbaar te zijn in de 
ochtend. In deze periode met meer regen en veel blad op de banen heeft hans meer onderhoud aan het 
begin van de dag. Hou er dus rekening mee dat in de ochtend aan het begin van de dag er dus soms wat 
meer banen gesloten zijn voor onderhoud. Bij twijfel bel naar de club of kijk op de Club app. Hans zal in het 
afhangbord aangeven welke banen wel of niet bespeelbaar zijn.

Tip van de maand
Zet je mobiele telefoonnummer of e-mail met een marker op je racket. Regelmatig vinden wij namelijk 
tennisrackets op de club waarvan wij de eigenaar niet kunnen achterhalen. Met deze top tip maak je het ons 
en jezelf een stuk makkelijker! 

Tweede leven voor tennisballen
Recentelijk zijn wij op initiatief van twee van onze leden (Margot & Ebeth) een samenwerking aangegaan met 
oudetennisballen.com. Zie de meegestuurde bijlage voor meer informatie. De opbrengst van de ballen gaat 
naar speelattributen voor in het clubhuis voor onze clubkinderen.

LUSTRUM COMMISSIE

SAVE THE DATE: 4 januari 2020 spectaculaire lustrumeditie 
nieuwjaarsreceptie
 Zet 4 januari 2020 snel in je agenda! Want voor deze speciale lustrumeditie van de traditionele 
nieuwjaarsreceptie hebben wij heel wat moois voor je in petto! Bereid je voor op spectaculair tennis in de 
hal, heerlijke hapjes en drankjes. Verheug je nu al op de DJ’s en light shows van het Amsterdam Dance Event 
(ADE)! 

Kortom een fantastisch nieuwjaarsfeest om het lustrum in te luiden ‘with a big BANG’! 
   

Najaarstoernooi Senioren op 10 november
Voor alle senior tennisliefhebbers: het najaarstoernooi. Op zondagmiddag 10 november vindt op onze 
buitenbanen het traditionele slottoernooi voor senioren plaats. Er worden vooral gemengd-dubbels gespeeld, 
maar ook andere varianten als herendubbels en damesdubbels zijn zeker niet onmogelijk. Je speelt 3 keer 
45 minuten. Tussendoor worden een heerlijke (herfst) lunch en hapjes geserveerd. Medio oktober start de 
inschrijving. Let op je mailbox, want je ontvangt daarover nog een aparte mail van ons.
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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

Lekker met de Meiden Tennis Avond!
Op vrijdagavond 11 oktober organiseert de jeugdraad voor de eerste keer een tennisavond speciaal 
voor meiden van 10 tot 17 jaar! Vanaf 16:00 tot 21:00 ben je welkom om te komen tennissen, we zullen 
korte dubbel wedstrijdjes spelen. Naast het tennissen gaan we de strijd ook aan met elkaar tijdens een 
echte pubquiz en zullen we lekker eten met elkaar!  Doe je mee? Stuur dan een mailtje naar jeugdraad@
tiebreakers.nl met je naam en leeftijd om je aan te melden! Meer informatie vind je hier.

Deze winter nog een baantje huren?
Er zijn nog enkele uren beschikbaar om van 1 oktober t/m 31 maart een binnenbaan op een vast tijdstip 
te huren:
Van 22.00 – 23.00 uur op maandag, vrijdag en zondag
Van 18.00 – 20.00 uur op zaterdag
Van 21.00 – 22.00 uur op vrijdag (half contract, eens in de 2 weken)
Van 9.00 – 16.00 uur door de week op de meeste uren.
Interesse? Stuur dan een mail naar halverhuur@tiebreakers.nl of bel 06-28767850.

Nog enkele plekken beschikbaar
Voor de competitietraining in de hal zijn nog een paar plekken vrij. De start is in het weekend van 5 en 6 
oktober Op zaterdag van 15:00 tot 16:30 uur (niveau 6/7) is er nog één hele plek (22x, iedere week, € 360,00) 
of twee halve plekken (11x, om de week, € 215,00). Op zondag van 11:30 tot 13:00 uur (niveau 7/8) zijn er nog 
twee halve plekken (11x, om de week, € 215,00).  Reageer snel als je mee wil doen via harold@cicgroup.nl of 
per Whatsapp via 06-27097406.

Keep the rhythm! 
Geef je nu op voor de dubbeltoernooitjes in het weekend van de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie. 
Dit winterseizoen wordt op zaterdag 26 oktober (herfstvakantie) en zaterdag 22 februari (voorjaarsvakantie) 
een dubbeltoernooitje georganiseerd in de hal. Voor iedereen een mooi moment om je wedstrijdritme 
op peil te houden en nog vaardiger te worden in het spelen van dubbels. Geef je individueel of met een 
tennispartner op in zowel heren-, als damesdubbel en mixed (als je geen tennispartner hebt proberen wij 
iemand voor je te vinden). Op basis van speelsterkte worden er poules gemaakt. Iedereen speelt minimaal 
3 x 40 minuten met aangepaste spelregels (deuce = beslissend punt, let service = door tennissen, games 
doortellen). De spelers t/m speelsterkte 5 komen in actie tussen 09:00 en 13:00. pelers vanaf speelsterkte 6 
tussen 13:00 en 17:00. Deelnemers aan de competitietraining in het weekend krijgen voorrang bij inschrijven 
en een consumptiebon. Er zijn 24 plekken / 12 koppels per dagdeel. Het inschrijfgeld is € 10,00 per persoon. 
Aanmelden kan via harold@cicgroup.nl of per whatsapp via 06-27097406.
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