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IN DIT NUMMER

Wat is er te doen de komende maanden?
8 en 9 februari   Open dagen vernieuwingsplan park en het clubhuis
17 maart   ALV
22 maart   openingsdag jeugd
29 maart   openingstoernooi senioren
   

ACTUEEL

Open dag verniewingsplan park en clubhuis op 9 februari
Op zondag  9 februari kunnen alle leden, hun ouders en aspirant-leden van de wachtlijst, tussen 13.00 en 
16.00 uur kennismaken met de ontwikkelde verbeterplannen voor het park en het clubhuis. Alle plannen 
zijn nog een concept. Behalve het ontwerp van het architectenteam zijn er sfeerimpressies te zien. Bij de ook 
aanwezige architecten en het bestuur kun je terecht voor verdere toelichting, al je vragen en suggesties. Op  
zaterdag 8 februari zijn alle commissieleden, personeel, ereleden, leden van verdienste uitgenodigd om al 
kennis te nemen van de plannen.

Wat een licht! LED nu ook buiten geïnstalleerd
Na de LED-verlichting in de hal is nu ook, sneller dan verwacht, de LED-verlichting geinstalleerd op alle 
buitenbanen! Door de veel hogere lichtopbrangst van LED-lampen is het net of je bij daglicht speelt. Daarbij 
is het door de grote energiebesparing en levensduur natuurlijk veel goedkoper in gebruik en veel duurzamer.

Extra aandacht voor banen buiten
Door een langdurige regenperiode in het najaar zijn de buitenbanen afgelopen periode (te) vaak niet 
bespeelbaar geweest. Heel vervelend! In de aanloop naar de competitie, die alweer eind maart van start 
gaat, krijgen de banen daarom extra veel aandacht. Om dit te bewerkstelligen wordt vanaf begin dit jaar 
meer mankracht ingezet. Hierdoor kan ook op meer dagen onderhoud plaatsvinden. Ook zullen er op de hele 
korte termijn via CIC mensen opgeleid worden om met spoed de groundsman te kunnen assisteren. Er wordt 
naar gestreefd in het voorjaar-/zomerseizoen zelfs op alle dagen onderhoud te plegen. Eind februari worden 
er ook nog nieuwe filters in onze sproei-installatie gemonteerd. Deze moeten ervoor zorgen dat er minder 
storingen in de sproei-installatie voorkomen waardoor banen onverwachts uitvallen. 

Ledenpas ook geldig in 2020
De ledenpas die vorig jaar aan de leden is verstrekt blijft ook in 2020 geldig. Het eerste deel van de 
contributie 2020 zal medio februari afgeschreven worden. De tweede termijn volgt in maart.
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Interessante resultaten wensen en behoeften-
onderzoek onder senioren.
De in november gehouden peiling naar de wensen en behoeften van seniorleden 
heeft interessante resultaten opgeleverd. Meer dan 300 mensen hebben de enquete ingevuld. Heel erg 
bedankt! Er is opvallend veel belangstelling voor alles wat komend jaar extra georganiseerd gaat worden 
door en voor Tie-Breakers. Of het nu gaat om extra weekendtoernooien, het slotfeest van 25 jaar Tie-
Breakers in november, de tennisreis of gezellige avondjes. Er is behoefte aan. Daarnaast blijkt dat opvallend 
veel Tie-Breakers zich best nog wat extra willen inzetten voor het verrichten van werkzaamheden of om mee 
te helpen iets te organiseren. Ook is er gevraagd naar de tevredenheid over de speelmogelijkheden overdag, 
‘s avonds en in het weekend.  De resultaten van de enquête kun je zelf bekijken en analyseren. Zij zijn hier te 
vinden als pdf. Je moet eerst inloggen in MijnClub. 

CLUBHUIS

Vier het 25 jaar lustrum Tie-Breakers ook mee. Draag een vrolijke 
kledingsticker!
Naast het afhangbord staan 2 standaards met daarin velletjes met eenvoudig op je tenniskleding aan te 
brengen stickers. Deze gratis stickers zijn beschikbaar voor iedere Tie-Breaker. Jong en oud. Ook tijdens het 
spelen van competities of toernooien bij Tie-Breakers of op een andere club, mogen ze gebruikt worden. 

Grotere keus uit goede wijnen
De wijnen van Chateau Meiland zijn het niet geworden. Maar de door de feestcommissies georganiseerde 
traditionele wijnproeverij tijdens de nieuwjaarsreceptie was toch een groot succes. De vele wijnliefhebbers 
kozen uit het aanbod van 8 te proeven wijnen voor 2 witte en 2 rode wijnen. Bij de witte wijn vielen Gruner 
Veltliner uit Oostenrijk en een wat vollere Sauvignon Blanc uit Frankrijk in de smaak. Bij de rode wijn ging 
de voorkeur uiteindelijk naar een Blauer Zweigelt eveneens uit Oostenrijk en de volle Passo Antico gemaakt 
van diverse Sardijnse druiven. Daarnaast is voor de warme zomermaanden een heerlijke Rose de Provence 
ingekocht. Alle wijnen zijn niet alleen per glas maar ook per fles verkrijgbaar. Per fles is daarnaast ook een 
fles koele Spaanse Cava of Italiaanse Prosecco te bestellen aan de bar.

Horecamedewerker gezocht
Vanaf begin februari is extra barpersoneel (18+) nodig voor 2 diensten van 5 uur.  Misschien iets voor een 
studerende zoon of dochter van een van onze leden? Mail naar Robbert@tiebreakers.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

Bijna 300 inschrijvingen voorjaarscompetitie
Er hebben zich bijna 300 spelers opgegeven voor de Voorjaarscompetitie. De Technische Commissie heeft 
op basis daarvan aan de KNLTB zijn wensen doorgegeven voor de teams en de gewenste speelklasses. De 
verwachting is dat de KNLTB in de tweede helft van februari zal melden welke teams en welke speelklasses 
zijn toegewezen. Pas daarna zal de Technische Commissie de teams definitief maken en op de website 
publiceren. Dus nog even geduld!

LUSTRUM COMMISSIE

Tiebreakers over Tie-Breakers
In het lustrumjaar interviewt de lustrumcommissie leden over... Bekijk nu het eerste filmpje.

https://www.tiebreakers.nl/enquete_resultaten_2019-2020
mailto:%20robbert%40tiebreakers.nl?subject=Horecamedewerker%20Tie-Breakers
https://www.tiebreakers.nl/interviews_met_leden
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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

Enthousiaste penningmeester gezocht
Ga jij lekker op Excel, houd je van een feestje maar ook van details? Dan ben jij misschien wel de nieuwe
penningmeester van de Open Toernooi Commissie. Samen met zeven andere enthousiastelingen organiseer
jij het open toernooi van onze prachtclub. Dat betekent dat je in de toernooiweek (18-26 juli) met ons
honderden deelnemers en supporters ontvangt en ze de mooiste week van de zomer wil bezorgen. We zijn
specifiek naar een penningmeester op zoek die zich voor ten minste vier jaar aan de Open Toernooi 
Commissie wil binden. Lijkt het jou leuk deze rol op te pakken? Mail de Open Toernooi Commissie met een 
korte toelichting. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

JEUGDCOMMISSIE

Openingsdag Jeugd
22 maart van 11.00 tot 14.00 uur openen we met alle jeugd het tennisseizoen! Alle jeugd is welkom; nieuwe 
leden, beginnende en ervaren toppers! We zullen er met z’n allen een gezellige en sportieve dag van maken. 
Aanmelden kan door een mail te sturen.

De indeling van de voorjaarscompetitie is bekend!
Donderdag 19 maart is een informatiebijeenkomst voor alle competitieteams. Aanwezigheid hierbij wordt 
erg op prijs gesteld. 

17:00- 18:00 Oranje & Rode teams
18:00- 19:00 Groene teams
19:00- 20:00 Gele teams 

Klik hier om naar de indeling te gaan. 
Klik hier voor een overzicht van de speeldata.

TENNISLESSEN

Ook dit jaar weer tenniskampen jeugd tijdens vakanties
Wegens groot succes van de tenniskampen voor de jeugd in 2019 worden er in vakantieperiodes op en 
rond ons tennispark i.s.m tennisschool CIC opnieuw drie tenniskampen gehouden. Het eerste tenniskamp 
onder leiding van Roderik Bratianu vindt plaats tijdens de meivakantie (4-7 mei). Dit tenniskamp is met name 
leuk voor kinderen van 9 t/m 12 jaar die al eens competitie gespeeld hebben of dit jaar competitie gaan 
spelen. Ook aan het begin (6-9 juli) en aan het eind (10-13 augustus) van de zomervakanties staat er een 
tenniskamp gepland. Deze tenniskampen zijn bedoeld voor kinderen van 8 tm 13 jaar met minimaal 1 jaar 
leservaring.  Iedereen ontvangt nog een aparte mail met meer informatie met het programma en de kosten 
per tenniskamp. Aanmelden kan nu al door Harold te mailen of hem te appen via 0627097406. Geef dan wel 
aan voor welk tenniskamp je je wilt aanmelden.

mailto:%20communicatie%40tiebreakers.nl?subject=Nieuwsbrief%20T.V.%20Tie-Breakers
mailto:%20opentoernooi%40tiebreakers.nl?subject=Vacature%20Penningmeester%20OTC
mailto:jc%40tiebreakers.nl?subject=Aanmelden%20Openingsdag%20Jeugd
https://www.tiebreakers.nl/jeugd_wedstrijdtennis
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/compdatavoorjaar2020jeugd.pdf
mailto:%20harold%40cicgroup.nl?subject=Aanmelding%20Zomerkamp%20Jeugd

