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IN DIT NUMMER

ACTUEEL

Per 1 juli is de bar van 09.00 uur tot 23.00 uur (weekend tot 22.00 uur)
weer open voor een drankje!
Eindelijk kunnen we op de club, zowel binnen in het clubhuis als op het terras, weer wat drinken. 
Misschien nog niet helemaal zoals we dat gewend waren, maar toch heel prettig. 1,5 Meter afstand van elkaar 
houden blijft natuurlijk wel de norm. En we zullen samen de hygiëne-regels in acht moeten blijven nemen. 
Om een en ander goed te laten verlopen zijn er diverse voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo bevindt het 
barpersoneel zich achter kunststofschermen. Omdat je moet zitten zijn er meer tafels gekomen waaraan 
je met maximaal twee personen kunt plaatsnemen. Alle tafels zijn genummerd. Met een tafelnummer kan 
één persoon per tafel aan de bar wat te drinken bestellen. De keuken blijft nog even gesloten. Het aantal 
overdekte zitplaatsen is met de aanschaf van een grote tent aanzienlijk uitgebreid. Wel zo makkelijk als er 
even geschuild moet worden en het aantal zitplaatsen binnen beperkt is. Op het grote stoepbord bij de 
ingang en op de tafels staat de bestelprocedure in acht heldere stappen uitgelegd. De poster met besteltips 
tref je als bijlage bij deze nieuwsbrief aan. 

Samen tegen Corona
Maak er met elkaar het beste van. Als wij als tennisvereniging de richtlijnen van het RIVM en de gemeente 
Amsterdam niet conform regelgeving uitvoeren riskeren wij een boete riskeren € 4000 en/of sluiting van ons 
park! Alle leden en het personeel wordt daarom nadrukkelijk gevraagd zich strikt aan de regels te houden. Dit 
geldt ook voor de omgang met de regels op het terras en in het clubhuis wat betreft zitten en bestellen. Een 
aantal dingen is helaas nog niet toegestaan. Let er bijvoorbeeld op dat je niet met een drankje op het terras 
of in de kantine mag staan. Of zelf meegebrachte consumpties aan een genummerde tafel drinkt. Op het 
terras is altijd een corona-coördinator (herkenbaar aan het gele hesje) aanwezig. Deze kan terrasgebruikers 
wijzen op het goed naleven van de regels in en om het terras. Mocht een lid bij herhaling zich niet aan onze 
regels en aanwijzingen houden en daarmee de vereniging of andere leden mogelijk duperen, dan kan dat als 
gevolg hebben dat gevraagd worden het tennispark te verlaten. In ernstige gevallen zal het bestuur een lid 
voor een bepaalde tijd toegang tot het tennispark kunnen ontzeggen. Zover hoeft het hopelijk niet te komen.
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Wat is er te doen de komende maanden?
6 t/m 9 juli   Tenniskamp jeugd
6 t/m 10 juli   Tennis Intensief Weken Senioren
13 t/m 17 juli   Tennis Intensief Weken Senioren
20 t/m 24 juli   Tennis Intensief Weken Senioren
6,13, 20 en 27 juli  Toss senioren
25 juli    Midzomertoernooi senioren



NIEUWSBRIEF
NUMMER 7 | 01 JULI 2020

Kleedkamers en Tennishal weer open
Vanaf 1 juli zijn ook de kleedkamers weer open. Maximaal twee personen 
tegelijkertijd mogen zich er omkleden. Gebruik maken van het toilet kan ook, maar 
vooralsnog blijft de doucheruimte gesloten. Het is ook weer mogelijk om in de 
tennishal te tennissen. Houd binnen extra de geldende regels en maatregelen in acht.

 CLUBHUIS

Bar- en Clubdiensten per 1 juli
Het is momenteel niet zo zinvol om iedereen in te zetten op een bardienst gezien de maatregelen. Vandaar 
dat we een aantal clubdiensten even extra onder de aandacht willen brengen, zodat iedereen toch een 
bijdrage kan leveren aan onze mooie club.
 
1. Corona Gastheer/ -Vrouw    
Begeleiden van leden inzake routing park, 1,5 m afstand op het terras organisatie. Je hebt een 
ondersteunende rol bij het vast personeel. Je staat dus niet achter de bar, maar bent vooral rond het
terras actief.              
2. Tuindienst
Onder leiding van de Tuincommissie werk je mee om het park qua groen-werkzaamheden mooi te houden. 
Lekker als je een buitenmens bent!
3. Baanhulp dienst                     
Onder leiding van onze Groundsman help je mee op en rond de banen, zodat alles in topconditie blijft. 
Wederom iets voor buitenmensen.
4. Klusdiensten
Onder leiding van de Onderhoudscommissie kleine klusjes doen op en rond het park. Voor de klussers onder 
ons.
5. Evenementen dienst
Hulp bij evenementen van de club. Je assisteert de commissie die een evenement heeft.
6. Teamcaptain jeugd
Leden die een jeugd team begeleiden als teamcaptain ( De namen van de captains worden door de  
jeugdcommissie in het bardienst-systeem gezet).
 
Per periode zijn de beschikbare diensten zichtbaar en te boeken op tiebreakers.nl of, nog praktischer, via de 
CLUBAPP.

CRET

De Toss start weer op 6 juli
Dit geldt voor de volwassenen (met volledig lidmaatschap) van 19.00 uur tot 22.00 uur. Vanwege de 
corona-crisis worden de tijden wat aangepast zodat we genoeg tijd hebben om te wisselen en de 1,5 m 
afstand in acht te nemen. We Tossen om de 45 minuten met als idee 30 minuten echt te spelen, gevolgd 
door slepen. Dan in de juiste looprichting langs de Toss-tafel met genoeg afstand van elkaar en van de 
kaartjesleggers. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang aanwezig bent met je spelerspas. Indien de regels 
wijzigen, wijzigen wij natuurlijk mee!

http://www.tiebreakers.nl
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Jubileum Midzomer(nacht)toernooi 
Het uitgestelde jubileum Midzomernachttoernooi heeft een nieuwe datum: 
zaterdag 25 juli van 15.00 uur tot 21.00 uur. Nadere berichtgeving hierover volgt in 
een aparte mail. Bij vragen bel gerust met Toke 0610074114.

ZORECO

Laddercompetitie senioren
Vanwege het coronavirus is er dit jaar helaas geen ZoReCo. Wel hebben we dit jaar een alternatief voor 
de liefhebber: De laddercompetitie. Dit jaar is het een testfase, zonder slotdag/huldiging en daarom kan je 
kosteloos meedoen. Lijkt het je leuk om te spelen met andere leden van jouw niveau? Op maandag 13 juli 
starten we met de nieuwe Tie-Breakers tennisladder en het werkt heel simpel:

 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

Een uitgebreide beschrijving 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. Houd hier dus rekening mee bij het opgeven 
van de speeldagen. Er zijn ook enkele weekenden beschikbaar gesteld voor de laddercompetitie. De 
laddercompetitie loopt tot oktober. Meld je nu aan! Of download de gratis ‘clubladder’ app van onderaan de 
site van sportconnexions.

TENNISLESSEN

Extra Tennis Intensief Week voor volwassenen 
Vanwege de grote belangstelling vindt er een extra Tennis Intensief Week plaats van maandag 20 juli t/m 
vrijdag 24 juli. Tijdens deze week krijgt je vijf dagen anderhalf uur training (19.00 uur - 20.30 uur of 20.30 
uur - 22.00 uur). Het is bestemd voor niveau 6-7-8. Kosten: € 92,50 per persoon. Indeling gebeurt op basis 
van speelsterkte. Wil jij lekker intensief trainen, fit blijven en je niveau verbeteren? Stuur dan een mail naar 
Roderik en vermeld je mobiel nummer, geboortedatum en speelsterkte). Wees er snel bij want er is beperkt 
plek!

Tenniskamp in de laatste week van de zomervakantie
Zoekt je kind nog een leuke activiteit voor de laatste week van de zomervakantie (10 t/m 13 augustus)? 
Geef hem/haar dan op voor het tenniskamp. Er zijn nog plekjes vrij! Het kamp vindt overdag plaats bij T.V.  
Tie-Breakers en staat onder leiding van Roderik. Het kamp 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 
rondom 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 0627097406.

https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/?clubid=2994
https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/tiebreakers/693/
https://www.sportconnexions.com/nl/
mailto:%20roderik%40cicgroup.nl?subject=Extra%20Tennis%20Intensief%20Volwassenen%2020-24%20juli
mailto:%20roderik%40cicgroup.nl?subject=Extra%20Tennis%20Intensief%20Volwassenen%2020-24%20juli
mailto:Tenniskamp%20laatste%20week%20zomervakantie?subject=
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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

TENNISLESSEN

Oproep: vrijgekomen lesplekken op maandagavond
Op maandagavond zijn er twee plekken vrij gekomen:
- van 19.00 tot 20.00 uur, niveau 6/7, groep van 8 spelers op 2 banen.
- van 21.00 tot 22.00 uur, niveau 6, groep van 8 spelers op 2 banen.

De lesreeks wordt, na een break in juli , hervat op maandag 3 augustus en loopt tot eind september. Het 
betreft nog 9 lessen voor € 89,00 per persoon. Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande plekken? 
Neem dan contact op met Roderik.

Oproep: laatste plek in Tennis Intenstief Week (6-10 juli)
Voor de Tennis Intensief Week van 6 juli t/m 10 juli is nog één plekje vrij voor een dame van niveau 8.
Het gaat om training op alle doordeweeke avonden van 19.00 uur tot 20.30 uur. Lesgeld is € 92,50 per 
persoon. Ben je geïnteresseerd neem ook dan snel contact op met Roderik. 
 
 

mailto:%20communicatie%40tiebreakers.nl?subject=Nieuwsbrief%20T.V.%20Tie-Breakers
mailto:%20roderik%40cicgroup.nl%0D?subject=Vrijgekomen%20lesplekken%20maandagavond
mailto:%20roderik%40cicgroup.nl%0D?subject=Laatste%20plek%20in%20tennis%20intensief%20week

