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Park & Banen

• We hebben 8 kunstgrasbanen, waar 
het hele jaar op gespeeld kan worden 
(tenzij er sneeuw ligt).

• Ook hebben we 2 padelbanen, waar 
deze populaire en snelgroeiende 
sport op gespeeld kan worden.

• Alle banen zijn voorzien van 
verlichting, deze kan ingeschakeld 
worden in de gang naar de 
kleedruimtes / toiletten. Na afloop 
a.u.b. verlichting zelf uitschakelen 
i.v.m. hoge energiekosten.

• De banen mogen tussen 8.30 en 
23.00 uur bespeeld worden.

• Het tennispark is afgesloten met een 
poort. Alle leden kunnen de poort 
open maken door het KNLTB-pasje 
door de kaartlezer te halen.

Clubhuis De Sjapoo

• De Sjapoo is ons centraal 
gelegen clubhuis; vanaf het 
terras is er goed zicht op de 
banen.

• In De Sjapoo is een bar, die 
door de leden zelf wordt 
verzorgd. Ieder volwassen lid is 
2x per jaar bartender. Hierdoor 
blijven de consumptieprijzen 
aantrekkelijk laag én genereren 
we noodzakelijke inkomsten 
voor de club. Naast warme en 
koude dranken, zijn hier ook 
lichte snacks beschikbaar.

• De kleedruimtes en toiletten zijn 
altijd toegankelijk, zelfs als De 
Sjapoo gesloten is.

Meer dan alleen tennis en padel
TV Bokt is een vereniging waar tennis, padel én 
gezelligheid hand in hand gaan. Op en rondom 
de banen merk je vrijwel dagelijks dat ambiance 
en omvang (ruim zevenhonderd leden) heel goed 
samengaan. Dit realiseren we door een 
goede combinatie van competitief en recreatief 
tennis en padel, met daarnaast een veelheid aan 
andere activiteiten voor en door onze leden. 
Hierdoor voelen nieuwe leden zich snel welkom en betrokken bij de vereniging. In 
dit informatieboekje lees je in hoofdlijnen wat TV Bokt te bieden heeft. De volledige 
informatie is te vinden op www.tvbokt.nl. 
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Recreatief, georganiseerd

• Elke woensdagavond tussen 19.00 en 21.30 uur is het tennis husselavond
waar leden vanaf 15 jaar, van alle niveaus welkom zijn. Ieder half uur start 
een nieuwe ronde waarbij de “inhanger” dubbelpartijen samenstelt. Je 
bepaalt zelf hoe laat je begint en hoeveel rondes je meedoet. Aanmelden 
kan bij het afhangbord dat buiten bij baan 1 staat.

• Op donderdag is er tennis husselochtend tussen 9.30 en 11.30 uur.

• Padelspelers kunnen voor de hussel op woensdagavond terecht bij de 
padelbanen waar de begeleider zorgt voor de indeling.

• Op de 1e en 3de maandagavond van de maand wordt een padel inloop 
georganiseerd voor leden en niet-leden. De begeleider geeft uitleg en 
zorgt voor de indeling. Rackets en ballen zijn aanwezig.

• Verder is het mogelijk om met een aantal 
personen een padel clinic aan te vragen. 
Interesse? Stuur een mail naar 
padel@tvbokt.nl.

• De Recreatie Commissie 
(recreatiecommissie@tvbokt.nl)
organiseert een aantal 
gezelligheidstoernooien; dit kan een avond 
zijn, een dag of een hele week. Deze 
toernooien zijn bij uitstek geschikt om 
andere leden te leren kennen. 

• Een andere mogelijkheid om georganiseerd recreatief te spelen is 
meedoen aan de ISK (interne senioren competitie, isk@tvbokt.nl). Je kan 
per seizoen inschrijven in enkel, gemengd of dubbelpartijen. De 
speelmomenten worden gepland, in overleg met de tegenstander kunnen 
deze worden aangepast.

• Voor padel is er ook nog een laddercompetitie. Als koppel schrijf je in 
waarna je een ander koppel kunt uitdagen om een wedstrijd te spelen.

• Aanvullend is er de WDWC (Woenselse Dubbel Winter Competitie), samen 
met TV Tegenbosch en TV Prinsejagt. Hier speel je vóór en na Nieuwjaar 
een vijftal rondes in een poule van gelijkwaardige sterkte.

Nevenactiviteiten

TV Bokt organiseert diverse niet-
tennis gerelateerde activiteiten, wat 
niet alleen gezellig is, maar ook een 
goede gelegenheid om je netwerk uit 
te breiden. Een selectie: rikken (in de 
winter), bridge, fietstocht, pétanque.

Individueel, vrij spelen

• Om een baan te reserveren zijn er 
twee mogelijkheden. Je kunt een 
baan “afhangen” via het 
elektronisch afhangbord, dat in 
de gang naar de kleedruimtes 
hangt. De gebruiksaanwijzing 
hangt erbij.

• Een deel van de tennisbanen en 
beide padelbanen kun je ook via 
de KNLTB ClubApp of de website 
reserveren, maximaal 2 dagen 
tevoren. In dit geval moet je deze 
reservering bevestigen via het 
elektronisch afhangbord, uiterlijk 
vijf minuten voor aanvang van je 
speeltijd.

• Met twee spelers kun je een baan 
een half uur reserveren; met vier 
spelers een uur. In principe kun 
je na die tijd doorspelen tenzij 
zich iemand bij jou op de baan 
meldt als volgende “reservering”.

Training
lessen@tvbokt.nl

• Professionele trainers verzorgen 
in 2 lesseizoenen tennis- en 
padellessen, zowel voor jeugd als 
volwassenen. In kleine groepjes 
wordt aan je techniek en tactiek 
gewerkt. De indeling is op 
speelsterkte. Het volgen van 
trainingen is een goede 
mogelijkheid om andere leden, 
van vergelijkbaar niveau te leren 
kennen.

• Naast de groepslessen zijn ook 
individuele lessen mogelijk. Voor 
meer informatie: benader onze 
hoofdtrainer.

Vrijwilligers
TV Bokt draait geheel op vrijwilligers, 
naast het bestuur zijn er vele leden 
actief in diverse commissies. Hierdoor 
worden er vele activiteiten 
georganiseerd én houden we de kosten 
beperkt. Extra support is altijd welkom!

-4--3-

mailto:padel@tvbokt.nl
mailto:recreatiecommissie@tvbokt.nl
mailto:isk@tvbokt.nl
mailto:lessen@tvbokt.nl


Communicatie

• Op onze website www.tvbokt.nl
worden alle activiteiten 
aangekondigd. Daar is alle 
informatie te vinden over 
contributie, training, 
voorwaarden, nieuws, etc.

• Er komt maandelijks per e-mail 
een nieuwsbrief uit. Hierin staan 
nieuwtjes, aankondigingen van 
evenementen, terugblik op 
recente activiteiten, etc.

• Verder maken we steeds meer 
gebruik van de  KNLTB ClubApp.  
Na eenmalig inloggen, is hier 
nieuws van TV Bokt te volgen. De 
ClubApp kan ook gebruikt 
worden om (een deel van) de 
banen vooraf te reserveren. 
Verder heeft de ClubApp de 
mogelijkheid om “maatjes te 
zoeken” om mee te spelen

• Tenslotte zijn we ook actief op 
Facebook (@tvbokt) en 
Instagram (@tvbokt).

Colofon

Informatie brochure TV Bokt
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Contact: ledencommissie@tvbokt.nl.

Competitief
knltb@tvbokt.nl (tennis)
padel@tvbokt.nl (padel)

• TV Bokt teams spelen mee in diverse 
KNLTB competities, die meerdere malen 
per jaar starten. Je speelt dan op 7 dagen 
tenniscompetitie in teamverband. 

• Voor beginnende spelers (speelsterkte 8 
of 9) is er een speciale competitie.

• Voor padel zijn er drie competities van elk 
5 speeldagen; 2 in het voorjaar en 1 in het 
najaar.

• De club organiseert 2 grote toernooien, 
ook voor tennissers en padelspelers van 
andere clubs: Bokt Open Voorjaar en Bokt 
Open Zomer. Ieder volwassen lid kan 
individueel of als duo (dames- of 
herendubbel of gemengd) inschrijven. Je 
wordt op je eigen speelsterkte ingedeeld.

• Daarnaast zijn er elk jaar de 
clubkampioenschappen tennis en padel, 
waar je enkel en dubbel kan spelen.

• Samen met TV Tegenbosch en TV 
Prinsejagt wordt jaarlijks in november het 
DEN-toernooi (Dubbelkampioenschappen 
Eindhoven Noord) georganiseerd. 

• Als clublid (en dus KNLTB lid) kun je 
meedoen aan open toernooien van 
andere verenigingen. Inschrijven doe je 
via mijnknltb.toernooi.nl.

Jeugd
jeugdcommissie@tvbokt.nl

• Voor de jeugdleden 
worden competities en 
toernooien georganiseerd, 
vergelijkbaar met die voor 
volwassenen.

• De competitie voor de 
jeugd t/m 12 jaar heet 
Tenniskids competitie.

• Jeugdspelers van 15 jaar of 
ouder mogen ook 
meedoen aan de senioren 
hussel op woensdagavond 
en de recreatieve 
toernooien aangeduid met 
15+.

Event sponsor

• Bavaria

Sub sponsor

• AKWI Sport

Baan sponsors

• Makelaarskantoor van Uffelen
• Westphal Johansen Advocaten
• Rabobank Eindhoven
• Sport Events
• KOOP kantoormeubelen
• Apotheek Lingmont

Bord sponsors

• Wijnhuis Eindhoven
• De Marktbakker
• Installatiebedrijf Van den Hoff
• Keurslager van Hoof
• Provario Daktechniek
• Haarsalon Vaartbroek
• Heesbeen Attractieverhuur
• Alex Bressers Schildersbedrijf

Adverteerders

• Kortman Schoonmaak en 
Glasbewassing

• CQB beveiliging
• Busio schilderwerken

Sponsors
sponsorcommissie@tvbokt.nl
TV Bokt is onze sponsors zeer 
erkentelijk voor hun support.

-6--5-

http://www.tvbokt.nl/
mailto:ledencommissie@tvbokt.nl
mailto:knltb@tvbokt.nl
mailto:padel@tvbokt.nl
https://mijnknltb.toernooi.nl/
mailto:jeugdcommissie@tvbokt.nl
mailto:sponsorcommissie@tvbokt.nl

	TV Bokt�Tennis & Padel
	Dianummer 2
	Dianummer 3

