Redactie Commissie
Historie TV Bokt
Door: Hans Janssen
TV Bokt biedt twintig jaar al voor elk wat wils
Een handgeschreven poule-indeling, een clubblad bestaande uit gestencilde
pagina’s, een getypte uitnodiging voor een jaarvergadering. Kom daar nu eens
om! Je zou bijna heimwee krijgen naar het tijdperk van carbonpapier,
typemachines, typ-ex en stencilapparaten. Deze gevoelens borrelen op als we in
de archieven van onze verenging duiken. Aan de hand van verslagen van diverse
vergaderingen en vroegere clubbladen beschrijven we de geschiedenis van onze
club in een notendop.

TV Bokt werd dus opgericht in 1985. Initiatiefnemer,
grondlegger en eerste voorzitter was Bert van Hoek.
Hij woonde toentertijd, we hebben het over de eerste
helft van de jaren tachtig, in de Baristraat en speelde bij
TV Doornakkers (Eindhoven-Tongerle). Maar waarom
daar tegen de bal slaan, terwijl het de hoogte tijd was om
in de eigen wijk een tennisclub op te richten. Zo gezegd
zo gedaan.
Bert van Hoek

‘Heesterakker i.o.’
Een oproep in het wijkblaadje leverde binnen de kortste keren tachtig aspirant-leden op, die allen één
ouderwetse gulden inschrijfgeld moesten betalen. Gestimuleerd door deze belangstelling stuurde van
Hoek een brief naar het toenmalige college van burgemeester en wethouders en die deed wonderen,
want ruim een jaar later lagen er al vijf banen aan de Anconalaan. We citeren uit het erslag van de
eerste algemene ledenvergadering: “In juni 1984 komt er een raadsvoorstel dat inhoudt dat het
terreingedeelte in Sportpark Bokt, dat oorspronkelijk bestemd was voor de aanleg van een atletiekaccommodatie, in aanmerking komt voor de aanleg van max. 24 banen. Vooralsnog worden er vijf
banen aangelegd”. Die zouden in april ’85 in gebruik genomen worden door TV Bokt, dat in de
begindagen als ‘tennisvereniging Heesterakker i.o.’ door het leven ging. De club ging het eerste
seizoen in met een begroting van, hou je vast, 49.000 gulden…. Heel wat minder dan onze huidige
penningmeester Rob Basten uit te geven heeft.
Gaandeweg werd het park uitgebreid.
Aanvankelijk moest één baan gedeeld worden
met leden van PSV Korfbal, die wel ‘vreemd’
wilden gaan. Dat duurde niet lang (waarom ook?)
en alle vijf banen werden zodoende het domein
van TV Bokt. Het ledenaantal steeg binnen
anderhalf jaar naar ruim zevenhonderd. José den
Hoek, Berts vrouw, had de handen vol aan het
intikken (of inschrijven?) en bijhouden van al die
persoonlijke gegevens. Alle leden moesten
namelijk zonder computer geregistreerd worden.
Pas later deed ook bij TV Bokt de elektronische
tekstverwerker zijn intrede. Stel je eens voor dat
Greet van den Bogert, die tegenwoordig de
ledenadministratie verzorgt, zonder computer alle
ruim zestienhonderd leden moest zien te
verwerken.
De wachtlijst telde al ras zo’n zevenhonderd
belangstellenden. Het aantal banen moest dus
worden uitgebreid, ofschoon het bestuur in
eerste instantie nog het standpunt had
ingenomen dat TV Bokt zijn maximum had
bereikt en dat ‘de vereniging absoluut niet groter’
mocht worden. Het was in die tijd dat de
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gemeente Eindhoven zich opnieuw van haar goede kant liet zien. TV Bokt kreeg de beschikking over
twaalf banen en het ledenbestand groeide naar duizend, in 1998 gaf de teller al meer dan 1200 aan.
De leden kunnen sinds eind 2003 het hele jaar terecht in het park wat de danken is aan de aanleg
van, in eerste instantie, dertien zogeheten zandingestrooide all-weatherbanen. Daar zijn er sinds kort
drie bijgekomen, zodat er nog maar een handvol ouderwetse gravelbanen beschikbaar zijn. Met een
Open Dag op 3 april 2004 werden de eerste dertien kunstgrasbanen officieel ingewijd. In verband met
deze gelegenheid verzorgden onder anderen de voormalige tennisprofessionals Jacco Eltingh, Paul
Haarhuis en Jan Siemerink een tennisclinic.

Sjapoo
Voor een natje en een droogje konden de
leden van TV Bokt vanaf de oprichting
terecht in De Sjapoo, waar direct ook al
plaats was voor het onvermijdelijke
inhangbord. De naam van het clubgebouw aanvankelijk met één ‘o’ - was en is een
hommage aan Gerard den Hoed, die ook in
de aanvangsperiode een grote rol binnen
TV Bokt heeft gespeeld. Hij zorgde voor
‘realisatie van het gebouwtje’, zo lezen we
in de aankondiging van de officiële
ingebruikneming van het grotere paviljoen.
Ook deze mijlpaal werd opgeluisterd door
een demonstratiewedstrijd met spelers van
nationaal formaat. De Sjapoo zoals die
onlangs tegen de vlakte ging, dateerde van
juni 1988 en de bouw daarvan kostte de
vereniging zo’n …200.000 gulden. Eind
jaren negentig bleek het clubhuis niet meer
te voldoen aan de toen geldende eisen van
gebruik, confort en dergelijke. Plannen om
tegelijk met de kunstgrasbanen ook de
kantine in een nieuw jasje te steken,
moesten in 2003 op de lange baan worden
geschoven. De gemeente gooide wat roet
in het eten. Gelukkig kon de nieuwbouw
vorig jaar alsnog van start gaan met het
‘grand tenniscafé’ als geweldig resultaat.
Het lijkt wel of de geschiedenis zich
herhaalt, want opnieuw is door leden van
TV Bokt een prestatie van formaat
neergezet. Opnieuw, want wat lezen we in
het voorwoord van Bert van Hoek in het
allereerste clubblad: ‘Met grote inzet is
gewerkt om te kunnen starten met de
tennissport. Het werk heeft zich geloond.
Er liggen goede plannen op tafel en al
veel activiteiten zijn reeds ontplooid of
gaan binnenkort starten. Dit clubblad is
daar een goed voorbeeld van. (…)
Kortom, we kunnen stellen dat de
faciliteiten aanwezig zijn, maar met
faciliteiten alleen maak je nog geen
vereniging. Iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen aan een gezonde en sportieve sfeer die TV
Bokt moet gaan uitademen! (…) U ziet het, bestuur en commissies hebben veel werk verzet. Nu is
het de beurt aan ons allen!’ Onze huidige voorzitter, Herman Timmermans, had het op een
vergelijkbare wijze kunnen verwoorden. Kortom, TV Bokt heeft door de jaren heen niet te klagen
gehad over de zelfwerkzaamheid of moeten we zeggen zelfredzaamheid van zijn leden.
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Clubblad
Het clubblad mocht de eerste zes jaar geen naam hebben,
letterlijk bedoelen we, want op de omslag stond gewoon
‘CLUBBLAD’. Een oproep om een nieuwe naam te bedenken,
leidde tot nogal wat reacties en in het voorjaar van 1991 werd
na rijp beraad besloten in zee dan wel het gravel op te gaan
met GRAVELNIEUWS. Redactielid Hans Bell (wie kent hem
niet, red.) heeft deze naam verwerkt in een ontwerpomslag.
De inzender van de naam was overigens Paul van Dorst. Het
is opvallend dat de lay-out van de eerste editie van
Gravelnieuws in grote lijnen overeind is gebleven. Inhoudelijk
bestaat deze periodiek nog steeds uit bijdragen van de
diverse commissies, aankondigingen van toernooien, herenen damesavonden en vanzelfsprekend de onmisbare
advertenties van al die gulle bedrijven.
Ook leverde lange tijd ene Sjefke in onvervalst dialect een
vaste column. Zo was hij eens een aandachtig toeschouwer
van de clubkampioenschappen: ‘As trouwe supporter van
gullie klubke hak in dees blaoike geleze dattur wir is wà te
doen waor op ut Bokt. Ut is allenig verekte jammer dadde
gullie zoveul baone het. Dur wôr zeker wel op tien à twaalf
banen tegelijk gespeuld!!! Nauw benk wel snel en hek goeije
oge, màr tien baone tegelijk kenk echt nie bijhouwe’. Sjefke’s oplossing: plan alle partijen achter
elkaar op dezelfde baan, waardoor geïnteresseerden zes maanden lang tennispartijen kunnen
bekijken. Sjefke: ‘Ok un ander grot probleem hedde dan opgelost. Nameluk dur zin dan stids elf
baone vrij vôr de ISK, KNLTB, toernooien en gaai zo mar dôr’. Helaas voor Sjefke legde de
Technische Commissie zijn noodkreet naast zich neer, maar zijn bijdrage was er niet minder
vermakelijk om. En zo biedt TV Bokt niet alleen binnen de hekken van het park, maar ook op het
papier van het sinds vorig jaar in Boktbabbels omgedoopte clubblad altijd wat voor iedereen. En dat
al twintig jaar lang!
Foto’s Vernieuwing Park & Paviljoen »
Foto’s Festiviteiten Opening & 20-jarig jubileum »
Het roemruchte "Sjapoolied"
Tijdens het optreden van ons eigen onvolprezen huisorkest werden we verrast door een onvervalste
ballade op onze Sjapoo.
(Melodie: Het leven is goed in het Brabantse land.)
Refrein:
Het leven was goed in de oude Sjapoo
Het was slechts een vierkante kiet
Maar sfeer was er altijd, die kreeg je cadeau
’ t Was mooi , wij vergeten het niet

Soms is één uur tennis voor ons al genoeg
Met stamgasten Jantje en Guus
Dan wordt de Sjapoo echt een Brabantse
kroeg
We gaan weer eens snel “aan ‘t infuus”.

En nu zitten wij in ons nieuw paviljoen
Heel mooi, als jij je maar bedenkt
Al kost die hoop stenen misschien een miljoen
Jij bent het die er sfeer in brengt.

(refrein: zie boven)
De jaarlijkse avond voor heren was saai,
Tot eindlijk een danseres kwam
Het was heel opwindend men vond het heel
fraai
Maar één man die schrok zich echt lam.

(refrein: zie boven)
Geen gravel, geen zeil meer, maar tegels wat
chique
Heel anders, maar ’t Plein blijft gelijk:
Jan en Tiny Ceelen, wat waren zij kwiek
De Sjapoo was hun koninkrijk.

(refrein: “lalalalala”)
Als lid van verdienste grijnst Chris aan de
muur
Bij ons geen kouw’ kak en geen yup
Wij danken commissies en ’t hele bestuur
Bokt is een geweldige, machtige, prachtige,
gastvrije Brabantse club!

(refrein: zie boven)
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