Redactie Commissie
Historie TV Bokt
25 jaar TV Bokt - receptie
Met een geanimeerde receptie is het zilveren jubileumjaar ingezet.
Op 23 januari 2010 was het precies 25 jaar geleden dat onze tennisvereniging Bokt
werd opgericht. Natuurlijk is zo’n zilveren jubileum aanleiding tot enige
feestvreugde.
De viering gaat dan traditiegetrouw gepaard met een officiële receptie.
Voor deze receptie zijn door het Bestuur mensen uitgenodigd die een extra betekenis hebben voor de
vereniging. Dat zijn natuurlijk de mensen die het initiatief genomen hebben om de club op te richten.
Zij die met de symbolische betaling van één gulden de basis hebben gelegd voor de oprichting en tot
op de dag van vandaag nog steeds lid zijn! Daarnaast de leden die als vrijwilliger deel uit maken van
een van de vele commissies binnen de vereniging. Zonder deze mensen is het bestaan van de club
in zijn huidige vorm onmogelijk. Verder is de receptie voor alle zakelijke relaties; de verenigingen op
het park, tennisverenigingen waarmee samengewerkt wordt, sponsors die met z’n allen onze
financiële positie versterken, onze huisbaas; sportbedrijf ‘De Karpen’, KNLTB, etc.
De eerste gasten meldden zich al voor half
acht. Iedereen werd verwelkomd met een
glaasje ‘Kir’.
Veel belangstelling was er van andere
tennisverenigingen, maar ook onze eigen
dragende leden waren goed opgekomen.
De voorzitter mocht diverse cadeaus in
ontvangst nemen namens de vereniging.
Met een stemmig achtergrondmuziekje was
er een ontspannen ambiance. Onder het
genot van een drankje en heerlijke hapjes
kwamen er al snel geanimeerde gesprekken
op gang tussen mensen van de diverse
tennisverenigingen onderling en met
vertegenwoordigers van de KNLTB.

De gemeente was vertegenwoordigd met
wethouder Erik van Merrienboer die een
specifieke verbondenheid heeft met de
vereniging.
Door oud-voorzitter Herman Timmermans
werd de geschiedenis van TV Bokt kort
gememoreerd en speciaal de grote
verandering met de aanleg van de
kunstgrasbanen en de bouw van onze
nieuwe ‘Sjapoo’, waarvan de naamgever
ook onder de gasten was.
Voorzitter Albert van de Ven bedankte
iedereen voor zijn bijdrage aan het succes
van de vereniging tot nu toe en sprak de
hoop en het vertrouwen uit dat dit in de
toekomst gecontinueerd gaat worden met
wellicht nog meer aandacht voor het prestatieve tennis.
Door Ruud van der Meer werd namens de KNLTB afdeling Oost Brabant een fraai tegeltableau
overhandigd hetgeen ongetwijfeld een speciaal plekje in ons paviljoen gaat krijgen.
De oplettende bezoeker had intussen kennis kunnen nemen van een geheel nieuwe activiteit van de
Sponsor Commissie; Bokt TV-sponsoring. Voor een relatief klein bedrag wordt men als bedrijf een
heel jaar onder de aandacht van alle bezoekers van het paviljoen gebracht. Het zag er veelbelovend
uit.
Op het grote scherm werden historische opnames vertoond van het 10-jarig bestaansfeest en van de
bouw en ingebruikname van de nieuwe Sjapoo en kunstgrasbanen.
De vele praatjes die links en rechts gemaakt werden zorgden voor een gezellige sfeer waardoor de
tijd te snel voorbij ging. De afsluiting van de receptie was dan ook iets later dan in de planning stond.
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25 jaar TV Bokt - feestavond

13 juni 2005

Alles leek perfect in orde. Het weer was prima, lekker terrastemperatuurtje, de band had zich
ingespeeld en alles onder controle. Maar om acht uur bleef het akelig stil in de Sjapoo. Gelukkig
begonnen vanaf half negen de gasten voorzichtig binnen te druppelen en rond negenen was het al
gezellig druk.
Ondanks het feit dat we reeds zo’n vijf jaar
met veel genoegen gebruik maken van
onze, inmiddels derde Sjapoo, is dat nog
niet zomaar te zien. De feestcommissie
vond dit jubileum een mooie gelegenheid
om daar verandering in te brengen. Aan de
voorzitter de eer om het nieuwe naambord
te onthullen. Met betrekking tot onze
paviljoenen is er steeds één man geweest
die hier onlosmakelijk mee verbonden was:
Gerard den Hoed. Zonder zijn bijdrage
waren we nooit gekomen tot hetgeen waar
we nu zo geweldig gelukkig mee zijn. Het is
dan ook een terechte hommage aan Gerard
dat, met een knipoog naar het Frans, de
naam ‘Sjapoo’, in een dubbele betekenis,
aan ons paviljoen verbonden blijft.

Nu dus tijd om het feest helemaal los te
gooien. De band bracht de stemming er
goed in, zodat ook al snel de dansvloer
goed bezet was. Om die stemming
optimaal te houden werd er keihard
gewerkt door de mensen van de Paviljoen
Commissie en de vrijwilligers achter de
bar. Want met de speciale populaire
consumptieprijzen hoefde niemand zich
erg in te houden. Uitgezonderd degenen
die tot ‘Bob’ benoemd waren natuurlijk.

De dansvloer was niet voor niets vrijgemaakt. We hebben
zeer verschillende dansstijlen aan ons voorbij zien trekken.
Van ouderwets swingen tot stijldansen “a la van Vuren” en
intiem schuifelen.
Tussen de bedrijven door werden er lekkere hapjes
geserveerd en de nootjes op tafel hielden de dorst op peil.
Nadat de band zijn laatste noten gespeeld had en hun
instrumenten gingen opbergen, was de feeststemming op
zijn kookpunt. Dan is het natuurlijk erg moeilijk om de
stekker eruit te trekken. Van enkele volhouders is dan ook
vernomen dat het tot in de kleine uurtjes heeft geduurd
voordat de Sjapoo afgesloten kon worden.
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25 jaar TV Bokt - activiteitendag
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Een programma met een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong en oud. Door de
feestcommissie en het bestuur is met spanning uitgekeken naar deze dag. Eén ding stond vast; er
was ontzettend veel werk verricht.
Het weer was in ieder geval prima om de dag mee te beginnen. Droog, niet te warm en geen felle zon
waar je in moest kijken. Ideaal om eens lekker ontspannen wat tennisspelletjes te doen om weer fris
te worden.
De animo om ongeveer half elf was nog niet erg groot. Maar langzamerhand kwam er toch een leuke
groep mensen bij elkaar om van start te gaan met de tennisclinic van deze morgen.
TopSport & Spel
De organisatie van de clinics van vandaag
was in handen van TopSport & Spel.
Denk niet dat het alleen maar simpele
spelletjes zijn die je met twee vingers in je
neus even doet. Alle aspecten van het
moderne tennis komen erin tot uiting.
Snelheid, voetenwerk, techniek en precisie
dien je behoorlijk onder de knie te hebben
om een redelijk resultaat te bereiken.
Na de middag was de belangstelling bij de
jeugd een stuk groter. (Die hadden natuurlijk
ook geen feestavond achter de rug.) Het is
altijd weer een genoegen om te zien hoe de
allerkleinste jeugd met plezier bezig is met
allerlei tennisactiviteiten.
Hussel
Tussen de bedrijven door werd er een
hussel georganiseerd waar iedereen aan
mee kon doen die nog genoeg energie over
had. Gezien de belangstelling viel dat reuze
mee. Er waren diverse pittige partijtjes te
bewonderen.
Naast de geplande activiteiten was er voor
de jeugd nog gelegenheid om zich uit te
leven op een springkussen, of gewoon in de
speeltuin, op de minibaan en natuurlijk op
de nieuwe pingpongtafel. Veel belangstelling
was er ook om in de hoogwerker te klimmen
en het hele gebeuren van grote hoogte te
aanschouwen.

Barbecue
De afsluiting van deze dag was natuurlijk de
geweldige barbecue. De belangstelling, met
ongeveer 340 aanmeldingen, overtrof alle
verwachtingen. De feestcommissie heeft
menig zweetdruppeltje gelaten om alles
goed georganiseerd te krijgen, én om alles
op rolletjes te laten verlopen. Elke barbecue
had zijn eigen specialiteit die met het
bijbehorende bonnetje verkregen kon
worden. Maar de jeugd heeft zo haar eigen
specialiteit en leverde graag een bonnetje
voor, kipsaté, hamburger of karbonade in
voor een originele frikandel! De hele
voorraad van de Sjapoo moest er aan
geloven.
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De mensen waren erg te spreken over de kwaliteit van de aangeboden vleeswaren en salades.
Het verorberen van al deze smakelijke hapjes werd muzikaal omlijst door accordeonist en zanger
Peter Faber. Met zijn gevarieerd repertoire wist hij voor ieder moment en bij elk tafeltje de juiste toon
aan te slaan. Ik geloof dat ik zelfs iemand op een stoel heb zien staan die met zijn begeleiding een
ballade ten gehore bracht.
De feestcommissie mocht dan ook menig complimentje in ontvangst nemen voor de prima
organisatie.
Max
Het feestgedruis werd een moment onderbroken door onze voorzitter Albert van de Ven. Graag
bracht hij onder de aandacht dat al deze fantastische belevenissen, maar net zo goed uw eenvoudig
partijtje tennis, niet mogelijk zouden zijn zonder de belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Daarom
een goede reden een zeer bijzondere vrijwilliger even in het zonnetje te zetten. Max Haven is vanaf
de oprichting van de vereniging, dus 25 jaar, actief als vrijwilliger. Eigenlijk kun je stellen dat hij vanaf
het prille begin betrokken is geweest bij de verschillende paviljoens van de vereniging. Meestal als
secretaris, maar de laatste tijd houdt Max zich wat intensiever bezig met de exploitatie van de
Sjapoo. De vereniging wil hem daar hartelijk voor bedanken. Dit werd onderstreept met een mooie
bos bloemen, een geweldig applaus en een, door onze accordeonist begeleid en luidkeels door
iedereen meegezongen, “lang zal hij leven”.

Foto’s Festiviteiten 25-jarig jubileum »
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