
NIEUWSBRIEF

ACTUEEL

Flitsende start buitenseizoen senioren opnieuw niet mogelijk
Voor het tweede achtereenvolgende jaar beleven we, vanwege de coronamaatregelen, een wat vreemde 
start van het buitenseizoen. Volwassenen vanaf 27 jaar mogen in ieder geval tot en met 20 april namelijk 
nog geen wedstrijden spelen. Ook intern niet. Activiteiten als het traditionele voorjaarstoernooi, de opening 
van het competitieseizoen, de laddercompetitie en de toss op maandagavond/dinsdagochtend kunnen 
daarom nog niet plaatsvinden. Hopelijk kunnen deze activiteiten wat later in het seizoen alsnog plaatsvinden.
Gelukkig geldt dit uitstel niet voor onze jeugdactiviteiten. Die zijn alweer in  volle gang!

Nieuwe leden vinden elkaar in de clubapp
 In de clubapp is speciaal voor nieuwe leden een groep aangemaakt om met elkaar in contact te komen 
en tennisafspraken te maken. Wil je meer uitleg over hoe het werkt? Mail dan naar robbert@tiebreakers.nl.

PARK & CLUBHUIS

Buitenbaan reserveren nu van 09.00 uur tot 21.00 uur mogelijk
Door de verruiming van de avondklok naar 22.00 uur kan er vanaf 31 maart tot 21.00 uur een baantje 
gereserveerd worden. Uiterlijk 21.15 uur moet er geveegd zijn, want dan gaan de lampen uit. De sproeiers 
gaan om 21.20 uur aan. Het park sluit uiterlijk om 21.30 uur. Ook kan er in het reserveringssysteem weer vijf 
keer per week een baantje gereserveerd worden.

Maak geen misbruik van het reserveringssysteem
Een baantje reserveren is simpel. Helaas neemt het “creatief” reserveren de laatste weken ook weer toe. 
Het komt te vaak voor dat andere mensen dan diegene die in het systeem bij een reservering staan aan het 
spelen zijn. Dit oneigenlijk gebruik is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het verkleint de kans van goedwillende 
leden om ook een baan te reserveren. Hou dus rekening met een ander!

Alle buitenbanen overdag gespoten tussen 13.00 uur en 14.00 uur
Je kunt in het systeem ook een baantje reserveren om 13.00 uur. Maar hou er dan wel rekening mee dat de 
baan ook gespoten wordt in dat uur. Spuittijden per baan zijn te zien in het afhangsysteem en teruggebracht 
van 60 min. naar 30 min. per baan. Iedereen wordt verzocht niet meteen na het spuiten terug de baan op te 
gaan. Wacht tot alle natte glansplekken weg zijn. Na het spuiten heeft een baan, afhankelijk van het weer +/- 
15 min. nodig om te drogen. Wacht tot het gravel weer dof is. Ga je te vroeg de baan op dan veroorzaakt dit 
schade aan de baan. En je loopt het risico een ernstige blessures op te lopen na een glijpartij.
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Terrasoverkapping op korte termijn hersteld
Niemand zal ontgaan zijn dat de grote tent die dient als onze terrasoverkapping door de voorjaarsstorm 
moest worden weggehaald. Dit is gedaan om verdere schade aan tent en clubhuis te voorkomen. De 
komende weken worden de constructie en de bevestiging zodanig versterkt dat we weer met een gerust 
gevoel onder de grote tent kunnen plaatsnemen.

Inschrijven voor clubdiensten nog steeds mogelijk
Juist nu is het belangrijk om je als clublid in te zetten door je in te schrijven voor een 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.

ZORECO

Geen zomer recreantencompetitie, wel laddercompetitie senioren
Helaas kan de ZoReCo (zomer recreantencompetitie) dit jaar weer niet doorgaan vanwege de 
coronaperikelen. Maar na het succes van vorig jaar komt er wel weer een laddercompetitie! 
De exacte startdatum hiervan is echter nog onbekend, omdat volgens de richtlijnen van de KLNTB mensen 
van 27 jaar en ouder nog niet in wedstrijdverband mogen sporten. Mochten de Coronarichtlijnen van de 
KNLTB het toelaten dan wordt op zaterdag 1 mei gestart met de nieuwe Tie-Breakers tennisladder. Zodra er 
meer bekend is, zullen jullie hierover direct worden geïnformeerd. 

Hoe werkt de laddercompetitie?
Inschrijven kan nu al! Deelnemers van vorige jaar worden automatisch aan de laddercompetitie van 2021 
toegevoegd en hoeven zich dus niet opnieuw in te schrijven. Wel ontvangen zij voor aanvang van de ladder 
een mail met de mogelijkheid om zich alsnog uit te schrijven voor de ladder. 

Meer informatie en aanmelden
Voor de nieuwe deelnemers staat hieronder alle informatie en de link om je aan te melden. Ook na de start 
van de ladder kun jij je alsnog aanmelden voor ladder!

Lijkt het je dus leuk om te spelen met andere leden van jouw niveau? De Tie-Breakers tennisladder werkt heel 
simpel en gaat als volgt: Elke 2 weken regelen wij een leuke wedstrijd voor je.

 Je kiest zelf wanneer je graag speelt.
 Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau.
 Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat.
 Je dient zelf een baan af te hangen

Een uitgebreide beschrijving vind je hier. Spelregels vind je hier
Speel je ook mee? Je hoeft alleen je niveau op te geven en welke dagen je graag speelt. De
laddercompetitie is bedoeld om zoveel mogelijk in de daluren te spelen. Hou hier dus rekening
mee bij het opgeven van de speeldagen. De laddercompetitie loopt tot medio oktober.
Meld je nu hier aan! Of download de gratis app clubladder van sportconnexions.
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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

OPEN TOERNOOI COMMISSIE

De lente is nog maar net begonnen en toch staat de zomer, net als de Open Toernooi Commissie, al te 
springen. Want wij hebben nu al reuze veel zin in het OT2021. Dit festijn zal plaatsvinden van 24 juli t/m 2 
augustus, maar hoe precies is nog niet helemaal duidelijk. Mocht je toch in Nederland zijn deze zomer, maak 
er dan vooral het beste van! Zet alvast deze data in je agenda en volg onze updates via facebook, instagram 
of onze nieuwsbrief. 

CRET

Voorlopig geen Toss
Er mogen vooralsnog geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Dit betekent dat er voorlopig nog 
geen toss is. Als de coronamaatregelen vanaf 20 april verder versoepeld worden, kan eventueel de toss vanaf 
26 april weer opgestart worden.
 

JEUGDCOMMISSIE

Voorjaarscompetitie jeugd voorlopig uitgesteld.
Helaas pindakaas! Maar... voor de jeugd starten we in april met een interne competitie! Het gaat om, in 
eerste instantie, drie vrijdagen en drie zondagen vanaf 9 april:

 Vrijdag 9, 16 en 23 april  16.00 uur - 20.00 uur
 Zondagen 11,18 en 25 april  09.00 uur - 13.00 uur

 
De teams krijgen begin april het exacte speelschema toegestuurd. Dus houd je agenda vrij en je mail in 
de gaten. Er gaat bovendien een laddercompetitie voor de jeugd starten, ook hierover krijgt de jeugd nog 
bericht. 

Bekijk alvast deze promo jeugd interne competitie dagen in april  
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