
NIEUWSBRIEF

Wat is er te doen de komende maanden?
Toss     maandagavond en dinsdagochtend
Open Tie-Breakers Toernooi  24 juli tot en met 1 augustus
Tasty Friday     6 augustus
Clubkampioenschappen Senioren 22 augustus tot en met 5 september   
Clubkampioenschappen Jeugd  28/29 augustus en 4/5 september

ACTUEEL

Corona maatregelen tot minimaal 13 augustus
Wees lief voor elkaar en let een beetje op elkaar!  
Hier nog even de belangrijkste gedragsregels:
 

 Te allen tijde 1,5 meter afstand houden
 Veel handen wassen
 Je mag alleen verblijven op het terras als je een zitplek hebt
 Drank mag alleen zittend genuttigd worden op het terras of bank
 Bij gezondheidsklachten niet naar het Tennispark komen

PARK & CLUBHUIS

Tasty Friday KickOff: Indonesisch Buffet
Vrijdag 6 augustus vindt de eerste Tasty Friday plaats. Maar wat is het? Het is vooral supergezellig om 
weer veel op de club te zijn. Je bent dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit eerste initiatief 
in het kader van de ‘Meer dan Tennis’-visie van Tie-Breakers. Deze eerste editie worden er overheerlijke 
Indonesische hapjes geserveerd. Daarnaast kan je er natuurlijk voor kiezen om ook een potje tennis te 
spelen. Mocht je willen meedoen aan deze kickoff van Tasty Friday? Meld je dan van tevoren even hier aan. 
Meer informatie over dit leuke initiatief vind je hier.

IN DIT NUMMER
 Corona maatregelen nog steeds van kracht
 Tasty Friday KickOff
 Vacature Communicatie Commissie
 Clubkampioenschappen Senioren

 Duurzaamheidsbingo
 Vrijwilligers tijdens clubkampioenschappen
 Najaarscompetitie Senioren
 Tenniskampen en Tennislessen
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NIEUWSBRIEF

COMMUNICATIE COMMISSIE

Met spoed communicatietalent gezocht!
Wil jij je kennis en ervaring op communicatiegebied inzetten voor jouw tennisclub? Dat kan! Door op 
vrijwillige basis een paar uur per week samen met webmaster Bill Wei en verenigingsmanager Robbert 
Schmidt te zorgen dat onze leden via aktuele nieuwsberichten en filmpjes, de website, nieuwsbrieven, 
breaking news en mailings goed op de hoogte worden gebracht van alles wat er speelt in onze vereniging. 
Communicatie is onmisbaar en de verbindende factor tussen tussen het bestuur, alle commissies, de 
ledenadministratie en de leden. Als jij beschikt over redactionele- en opmaakvaardigheden (Indesign), handig 
bent in de omgang met onze huisstijl en beschikbare bestands-  en mailingsprogramma’s (LISA) mail dan even 
naar communicatie@tiebreakers.nl of bel Marc Pietryga 0641764995 voor een orienterend gesprek. Vanuit 
zijn ervaring van afgelopen 2,5 jaar in de communicatiecommissie kan hij je vast in een goed gesprek meer 
vertellen van alle ins and outs van deze uitdagende klus.

TECHNISCHE COMMISSIE

Clubkampioenschappen Senioren 2021
Van zondag 22 augustus t/m zondag 5 september organiseren we onze jaarlijkse clubkampioenschappen.
Na het succes van vorig jaar zullen de clubkampioenschappen weer 2 weken duren. Zo kunnen er meer 
wedstrijden gespeeld worden, voornamelijk in poule-verband. Het is mogelijk om tot maximaal zes 
verhinderingen op te geven, dus schrijf je ook in als je een aantal dagen afwezig bent. Ga direct naar het 
inschrijfformulier. We gaan er twee mooie weken van maken!
 
Duurzaamheidsbingo
Tijdens de clubkampioenschappen wordt er als vanouds weer een bingo georganiseerd. Tijdens deze 
bingo zullen fantastische prijzen te winnen zijn. Leden kunnen namelijk vanaf nu spullen waar ze vanaf willen 
ter beschikking stellen aan deze bingo. Hierbij kun je denken aan een fiets die je eigenlijk te weinig gebruikt, 
een laptop die overbodig is, een oude of nieuwe smartphone, een auto die je nu je veel thuis werkt niet meer 
gebruikt, een tennisoutfit die net wat anders valt dan je dacht enzovoort. De spullen dienen in uitstekende 
staat te verkeren! Uiteraard blijft het allemaal binnen de familie… hoe leuk is dat! Heb je geen waardevolle 
spullen om weg te geven? Dan kan je uiteraard iets waar je goed in bent weggeven, zoals een massage, een 
knuffel of een uurtje tuinieren of koken bij iemand anders. Onze eigen zeer geliefde CIC tennisschool heeft 
al een privé tennisles met leraar naar keuze ter beschikking gesteld!! Het verzamelen van de spullen start 
vandaag… Is dat wat je voor ogen hebt een sta-in-de-weg? Neem dan contact op met Elisabeth de Ranitz dan 
zorgen wij voor opslag tot aan de grote dag.
 
Vrijwilligers gevraagd
We vragen tijdens de clubkampioenschappen graag vrijwilligers die een of meerdere dagdelen een 
tafeldienst willen draaien. Om op alle vijftien speeldagen het voor iedereen een feestje te kunnen laten zijn, 
hebben we echt ondersteuning nodig. Stuur een email om je aan te melden.
 
Najaarscompetitie
Deze week zullen we de competitieteams publiceren op de website. De poule-indelingen en de definitieve 
competitie-klasse zullen pas bekend zijn, wanneer de KNLTB de competitie-indelingen heeft gepubliceerd. We 
verwachten dat dit uiterlijk begin augustus zal zijn.
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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

CIC

Tenniskamp in de laatste week van de zomervakantie
Zoekt je kind nog een leuke activiteit voor de laatste week van de zomervakantie (16 t/m 19 augustus)? 
Geef hem/haar dan op voor het tenniskamp. Er zijn nog plekjes vrij! Het kamp vindt overdag plaats bij TV 
Tie-Breakers en is leuk voor kinderen in de leeftijd 8 t/m 13 jaar. Tijdens het kamp wordt er uiteraard veel 
getennist, maar er zijn ook andere (sportieve) activiteiten op en buiten het park. Het tenniskamp heeft een 
dagvullend programma. Dat betekent dat je ‘s ochtends om 9.00 / 9.30 uur verwacht wordt en aan het eind 
van de middag om 15.30 / 16.00 uur weer naar huis gaat. De bijdrage voor deze week bedraagt € 225 per 
persoon. Het belooft net als voorgaande jaren weer een geweldige week te worden! Aanmelden kan door een 
e-mail of een WhatsApp bericht te sturen naar Harold via 06 27097406.

Tennislessen
Oproep: laatste lesplekjes op donderdagochend en vrijdagochtend. Eind augustus start een nieuwe 
10-weekse lesreeks op de ochtenden. Er zijn nog een paar plekjes vrij, te weten:

 donderdag  10.00 uur - 11.00 uur  niveau 8
 donderdag  11.00 uur - 12.00 uur  niveau 9
 vrijdag  12.00 uur - 13.00 uur  niveau 8/9

Het betreft 10 lessen voor € 150,00 per persoon. Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande plekken? 
Neem dan contact op met Roderik.

Oproep: laatste plekjes in Tennis Intensief Week (9-13 augustus)
Voor de Tennis Intensief Week van 9 augustus t/m 13 augustus zijn nog een paar plekjes vrij voor niveau 
7/8 en niveau 8/9. Tijdens deze week krijg je vijf dagen anderhalf uur training (19.00 uur - 20.30 uur of 20.30 
uur - 22.00 uur). Indeling gaat op basis van speelsterkte. Lesgeld is € 92,50 per persoon. Ben je geïnteresseerd 
neem dan snel contact op met Roderik.
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