
 
 
 
 
 
 
HISTORIE TENNISVERENIGING KNEGSEL 
 
Eind 1967 gingen een aantal dames in Knegsel informeren of er belangstelling was om een 
tennisvereniging op te richten. Die belangstelling was er zeker en op 8 maart 1968 is 
Tennisvereniging Knegsel officieel opgericht. Er werden 2 Tempos banen aangelegd, midden 
in het dorp naast het gemeenschapshuis. Voor het omkleden was een kleine ruimte in het 
gemeenschapshuis beschikbaar.   
Na een jaar had de vereniging al 130 leden die behalve uit Knegsel ook uit Veldhoven en 
andere omringende dorpen kwamen.  
De aangelegde Tempos banen bleken zeer slecht te zijn en werden in 1972 vervangen door 2 
gravel banen. Er was toen zo veel belangstelling om te tennissen dat er een wachtlijst moest 
komen. Omdat er te weinig plaats was voor de competitie en alle activiteiten werden er in 
1976 2 extra gravel banen bijgelegd.  
Het ledenaantal groeide naar 260 en weer moest er een wachtlijst komen. Met zo veel leden 
was het noodzakelijk om een eigen accommodatie te hebben. Deze kwam er in 1981 en 
werd volledig door de leden zelf gebouwd! Ook alle latere uitbreidingen en verbeteringen 
werden veelal door de eigen leden gedaan. 
Gezelligheid en saamhorigheid zijn altijd belangrijk geweest binnen de vereniging. Naast 
fanatieke deelname aan de competitie werden er ook regelmatig gezelligheidstoernooien en 
diverse feestavonden georganiseerd. 
Nadat er in de omgeving steeds meer tennisverenigingen werden opgericht, nam het 
ledenaantal langzaam wat af. Maar de gezelligheid is altijd gebleven. 
In 2010 wilde de gemeente Eersel woningen gaan bouwen op de locatie van de tennisbanen. 
Daarom werden de banen verplaatst naar de huidige locatie aan de Breemakkerweg. Hier 
zijn 3 smashcourt banen aangelegd zodat er voortaan het hele jaar door getennist kan 
worden. Naast de banen is er ook een mooie nieuwe accommodatie gebouwd met een 
kantine en 2 kleedruimtes.  
Na 50 jaar is TV Knegsel met ruim 100 leden, waarvan er maar liefst 7 al vanaf de oprichting 
lid zijn,  een relatief kleine tennisvereniging. Hierdoor kent bijna iedereen elkaar persoonlijk. 
Een goede sfeer en plezier in het tennissen zijn de uitgangspunten. En daar zijn we als 
vereniging nog steeds trots op. 
 
 
 
 


