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ACTUEEL

Clubhuis en terras vanaf 1 juli weer open voor een drankje
Misschien nog niet zoals we dat altijd gewend waren, maar wat zou het toch lekker zijn als er voor en 
na het spelen bij de bar weer even een drankje in ons clubhuis besteld kan worden. En als je er ook weer 
terecht kan voor de aanschaf van een blik ballen en een nieuwe bespanning. Maar helaas. Voor 1 juli gaat dit 
niet gebeuren. En zelfs dan zal het niet onder de oude omstandigheden zijn. Ook deze versoepeling zal weer 
gepaard gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met de nodige regels waar ieder lid zich aan dient 
te houden. We moeten met z’n allen nog even volhouden.

Tie-Breakers Corona Protocol onverminderd van kracht
Met de reeks versoepelingen die in de maand mei is afgekondigd is het tennissen bij onze club snel op 
gang gekomen. Alle leden zijn weer van harte welkom en dat iedereen stond te trappelen van ongeduld, dat 
is te merken. Het park ligt er prachtig bij en het is schitterend lenteweer. Er wordt dus weer volop getennist 
en getraind. Gelukkig hebben de meeste mensen zich de afgelopen maand keurig aan de maatregelen voor 
afstand en hygiene gehouden. Zeker de jeugd. Dat gedrag moeten we als Tie-Breakers die rekening met 
elkaar houden, nu ook zien vol te houden. We willen immers gezond en veilig kunnen blijven sporten! Ook 
als we vanaf 1 juli weer gebruik gaan maken van het terras en onze horecafaciliteiten. Daarom kan niet 
genoeg gewezen worden op het T.V Tie-Breakers Corona Protocol. Je vindt dit protocol als bijlage naast deze 
nieuwsbrief. Neem de regels nog eens goed door en heb je nog vragen kijk dan op corona.knltb.nl voor meer 
informatie. Mocht je trouwens nog op zoek zijn naar een alternatieve invulling voor je verplichte bardienst, 
kijk dan eens op de site onder diensten voor vele andere mogelijkheden die er zijn om in de huidige situatie 
een handje te helpen om te zorgen dat alles goed loopt.

Maak geen misbruik van het reserveringssysteem
Via de nieuwe handige KNLTB clubapp en via onze website kan er nu eenvoudig een baantje gereserveerd 
worden. Ook hier geldt: Hou je aan de regels! Er komen steeds meer mogelijkheden om vaker te kunnen 
tennissen. Inmiddels kun je maximaal vijf keer per week reserveren. Het park is wel op zaterdag en zondag 
vanaf 21.00 uur gesloten. Wachten tot een baantje vrijkomt is nog steeds niet toegestaan. Maar mocht er 
direct na jouw reservering nog een baantje ergens vrijliggen dan mag je daar gewoon gebruik van maken. 
Dan is het toch zeker niet nodig om “slim” met het afhangsysteem om te gaan? Mocht toch geconstateerd 
worden dat bepaalde leden “creatief” met het gebruik van de banen omgaan, dan kan de club er na een 
eerste waarschuwing toe overgaan deze leden enkele weken het speelrecht te ontnemen door hun pas te 
blokkeren. Hopelijk is dat niet nodig.
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Anyway the wind blows: Nieuwe winddoeken!
Ze komen er snel aan: de nieuwe winddoeken worden na Pinksteren geleverd en 
ingehangen. Niet alleen om ons lekker uit de wind te houden, maar ook zodat een 
aantal van onze trouwe sponsors zoals Grolsch, CIC, Rojo, Licht en Meubels en 
Fa Garritzen zich op een opvallende manier kunnen profileren op ons park. Ook sponsor worden en met je 
bedrijf op zo’n groot winddoek komen? Dat kan! Lees meer over de voorwaarden op onze website.

Lustrumjaar verlengd tot en met 2021
Het lustrumgevoel 25 jaar Tie-Breakers is na een spetterend begin met de komst 
van het coronavirus snel weggeëbd. Veel plannen voor dit jaar zijn daarmee in de kast beland. Het grote 
evenement waarmee in november het lustrum feestelijk zou worden afgesloten, gaat in ieder geval niet 
door. Andere wat kleinschaligere initiatieven van commissies zullen binnen de gegeven mogelijkheden en 
beperkingen wellicht nog wel doorgang vinden. Ook de speciale tennisballen en kledingstickers 25 jaar Tie-
Breakers blijven gewoon beschikbaar. Hopelijk verbetert de situatie de komende tijd snel. Dan kan in 2021 
ons 25-ste lustrumjaar alsnog de feestelijke invulling krijgen die onze vereniging verdient! 

Johan Cruyff Foundation
Het is een goede gewoonte dat T.V. Tie-Breakers via een winddoek een goed doel in het zonnetje zet. 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief en de reacties is de keuze gevallen op de Johan Cruyff 
Foundation. Deze stichting steunt en ontwikkelt sportactiviteiten en focust daarbij op kwetsbare kinderen. 
Vooral bekend door de Cruyff Courts, maar ook heel actief met activiteiten op het gebied van bewegen en 
sporten voor kinderen met een handicap. De mogelijkheden tot verdere samenwerkig zullen komende tijd 
worden verkend.

Run for KiKa @Home 
Stichting Kinderen Kankervrij (Kika) organiseert bijzondere hardloopevenementen onder de naam Run 
for KiKa. Het doel: 95% genezing van kinderen met kanker. Hardlopen voor KiKa kan altijd en overal! Samen 
maken wij hét verschil voor kinderen met kanker. Bij Run for KiKa @Home rennen deelnemers vanuit hun 
eigen huis mee en bepalen ze hun eigen parcours en afstand. Doe zondag 28 juni mee en zet die extra stap 
voor KiKa! Haal het maximale uit jezelf en samen kleuren we Nederland in KiKa-oranje! Meer informatie vind 
je hier.

Zoek jij als nieuw lid een geschikte match?
Als je het lastig vindt om als nieuw lid in de huidige situatie tennismaatjes te vinden, meldt je dan via 
info@tiebreakers bij onze verenigingsmanager Robbert Schmidt aan. Dan kom je in een Whatsapp-groep en 
kun je op zoek naar een geschikte tennispartner. Vermeldt in ieder geval je naam, het nummer van je KNLTB-
ledenpas en telefoonnummer. En misschien wil je ook iets kwijt over dagen en tijden dat je het liefst wilt 
spelen.

TECHNISCHE COMMISSIE

Inschrijving najaarscompetitie 2 dagen verlengd!
Heb je je nog niet ingeschreven voor de competitie, doe het snel! Woensdag 3 juni 23.59 uur sluit de 
inschrijving definitief en gaan we de teams vaststellen. 

https://www.tiebreakers.nl/sponsoring
https://www.runforkika.nl/at-home
mailto:%20info%40tiebreakers?subject=Tennismaatjes
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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

KNLTB: tot en met 1 augustus geen (open) toernooien
Helaas, maar begrijpelijk, heeft de KNLTB besloten alle (open) toernooien af te gelasten. 
Er is naar alle waarschijnlijkheid geen plek in de agenda om deze toernooien op een later tijdstip in te halen.

JEUGDCOMMISSIE

Inschrijving najaarscompetitie jeugd 2020 geopend!
Geef je voor 15 juni 2020 op via deze link. Geef je voorkeur voor dag en niveau aan en met wie je in het 
team zou willen. Let wel dat bij Tie-Breakers de jeugd in principe geen competitie op zaterdag speelt. Door 
de Coronacrisis komt de voorjaarscompetitie te vervallen. Als je ingedeeld was voor het voorjaar moet je je 
opnieuw inschrijven als je in het najaar wilt spelen. Je kunt je nu natuurlijk ook inschrijven als je niet eerder 
competitie speelde of in het voorjaar niet deel zou nemen, maar nu wel mee wil doen. De jeugdcommissie en 
trainers maken samen de teamindeling. Wij proberen wel rekening te houden met de teamindeling van het 
voorjaar. Als je nog vragen hebt, mail gerust jc@tiebreakers.nl.  
Competitie spelen is heel erg leuk. Je leert er veel beter door tennissen, maakt nieuwe vrienden en het is nog 
gezellig ook! Voor alle leeftijdscategorieën en niveaus is er een passende competitie, voor de jongste jeugd 
(rood, oranje en groen) en voor junioren vanaf 11 jaar. Klik hier voor de de speeldata. 

TENNISLESSEN

Tenniskamp jeugd in de zomervakantie
Er zijn nog plekjes vrij voor het tenniszomerkamp. Tennisschool CIC organiseert in de eerste week (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 overdag plaats bij Tie-Breakers. Tijdens het kamp wordt er niet alleen 
getennist, maar zijn er ook verschillende andere (sportieve) activiteiten op en rondom het park. Het belooft 
net als voorgaande jaren weer een geweldige week te worden! Meer informatie of direct aanmelden bij 
Harold: harold@cicgroup.nl of bel 06-27097406.

Tennis Intensief Week voor volwassenen
Ook deze zomer kun je een week intensief trainen op onze club: je krijgt vijf dagen anderhalf uur training 
(19.00-20.30 of 20.30-22.00 uur). Het is bestemd voor niveau 5-6-7-8. Kosten: € 92,50 per persoon. Indeling 
gebeurt op basis van speelsterkte. Er vindt sowieso een week plaats van 6 t/m 10 juli en mogelijk later in juli 
nog een tweede week. Wil jij lekker intensief trainen, fit blijven en je niveau verbeteren? Stuur dan een mail 
naar Roderik via roderik@cicgroup.nl (vermeld je mobiel nummer, geboortedatum en speelsterkte). Wees er 
snel bij want er is beperkt plek!

mailto:%20communicatie%40tiebreakers.nl?subject=Nieuwsbrief%20T.V.%20Tie-Breakers
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=67720E3C-41A3-4EF2-94F1-46C8BF0279B1
mailto:%20jc%40tiebreakers.nl?subject=Voor-%20en%20najaarscompetitie%20jeugd
https://www.tiebreakers.nl/jeugd_wedstrijdtennis
mailto:%20harold%40cicgroup.nl?subject=Tenniskamp%20jeugd
mailto:%20roderik%40cicgroup.nl?subject=Tennis%20Intensief%20Week

