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Tennisvereniging TOZ
Opgericht in 1928 door medewerkers van Organon en Zwanenberg en kreeg 
daardoor als bedrijfsvereniging de naam “Tennisclub Organon Zwanenberg”. 
Na de verzelfstandiging werd T.O.Z. een afkorting van “Tennisvereniging Oss Zuid”

Vereniging anno 2023
 Ongeveer 850 leden, waarvan ruim 100 jeugdleden

 1 minibaan, speciaal voor kinderen (2014)

 Oefenmuur (2014)

 10 verlichte kunstgrasbanen (2016 vernieuwd)

 6 verlichte padelbanen (2018 en 2022)

 Mooi groen park

 Groot clubhuis

 Gezellig terras

 Zittribunes bij elke baan
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Lidmaatschap 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Tussentijds instromen is mogelijk. De contributie wordt naar 
rato berekend. 
Het lidmaatschap houdt in dat je vrij kunt tennissen en/of padellen bij 
TOZ en gebruik mag maken van alle faciliteiten op het park. 

Contributiebedragen 2023:
 Senioren (vanaf 17 jaar) € 160 
 Junioren afhankelijk van leeftijd
 t/m 10 jaar € 75
 t/m 13 jaar € 95
 t/m 16 jaar € 115

Eenmalig betaal je inschrijfgeld € 10.

Het park van TOZ is beveiligd. Tegen betaling van een borgsom van € 20 
ontvangt ieder lid een toegangsdruppel.

Als TOZ lid ontvang je ook een KNLTB pas waarmee je banen kan 
afhangen om vrij te spelen. De pas is daarnaast te gebruiken als 
betaalmiddel bij verschillende clubs, bijv. tijdens competitiewedstrijden. 
Door het lidmaatschap bij de KNLTB kan je je inschrijven voor competitie 
en officiële toernooien. 

We zien je liever als lid niet weggaan maar mocht je willen opzeggen denk er dan aan dit voor 1 
december van het lopende jaar te doen. 3



Tennis
Tennis, van oudsher een van de grootste sporten in 
Nederland, wordt al ruim 90 jaar bij TOZ beoefend. Het 
park aan de rand van Oss is in de jaren uitgegroeid tot een 
bloeiende, gezellige vereniging waar vele activiteiten 
worden georganiseerd.

Tennis mogelijkheden bij TOZ voor zowel junioren als 
senioren: 

 Training 

 Toernooien

 Competitie – voorjaar, najaar & winter

 Tennis op Proef – proeflessen waarvoor geen 
lidmaatschap is vereist

Alleen senioren:

 Interne Wintercompetitie

 Hussel voor Padel en Tennis 
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Padel
Padel is een van de snelst groeiende sporten ter wereld, een sport 
die zich het best laat omschrijven als een combinatie tussen tennis 
en squash. Het wordt gespeeld op een klein tennisveld, dat 
omgeven is door een glazen wand en hekwerk. Het wordt vaak 
gespeeld in dubbelvorm, twee tegen twee.

Waarom Padel?

• Padel is voor iedereen, jong en oud, want het is erg makkelijk 
om te leren. Je speelt gelijk een leuk partijtje met en tegen 
elkaar. Ook zonder tennis- of squashervaring. In vergelijking met 
andere sporten verbeteren Padel spelers hun spel misschien 
wel het snelste.

• Padel houdt je fit, traint je reactievermogen en zorgt voor een 
goede oog-hand coördinatie. Het is dus een erg complete sport.

• Padel is de sociale sport bij uitstek; het wordt meestal gespeeld 
door vier spelers (M/V) en er is veel interactie en lol.

• Comfortabele sportkleding en een goed humeur; dat is het 
enige wat je mee moet nemen!
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Padel
Als vooruitstrevende vereniging willen we ons graag blijven 
ontwikkelen. De komst van de Padelbanen biedt een waardevolle 
aanvulling op de huidige tennisfaciliteiten die wij bieden. Dit komt 
ten goede van de sfeer en drukte bij de vereniging. Voor leden 
betekent dit dat zij de mogelijkheid krijgen om naast tennis ook 
Padel te gaan spelen.

Padel mogelijkheden bij TOZ voor zowel junioren als senioren: 

 Training 

 Toernooien

 Competitie 

 Maak kennis met padel – lessen middels een trainingslidmaatschap

Alleen senioren:

 Interne Wintercompetitie
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Activiteiten
Naast trainingen en toernooien heeft TOZ ook tal van 
andere activiteiten die zorgen voor verbondenheid met de 
club en haar leden. Hieronder een paar uitgelicht.

Competitie
Je kan je als team of als individu opgeven voor de competitie. Je speelt als 
team een aantal wedstrijden tegen een team van een andere vereniging. Dit 
kan bij tennis zowel enkelspel en dubbelspel betreffen, bij padel alleen 
dubbelspel.

Husselen/QR App 
Wil je de andere leden leren kennen of moeite om 4 mensen bij elkaar te
krijgen? Voorheen hadden we de bekende husselavonden, maar nu is er een 
Appgroep waarvoor je je kunt aanmelden en kom je via de app in contact met 
mede padellers en tennissers. Scan de QR-code bij het afhangbord of bij 
baan1 en 9. 

Familiedag
Tijdens de clubkampioenschappen wordt er op de finaledag een familiedag 
georganiseerd. Glittertattoos en springkussens voor de kids, een BBQ om de 
dag af te sluiten. Een mooie gelegenheid om het gezin mee te nemen.
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Senioren
Als senior brengt het lidmaatschap enkele leuke 
verplichtingen met zich mee. Verder bestaat de vereniging 
door de inzet van alle vrijwilligers die zorgen dat de 
vereniging draait, van bestuur tot parkonderhoud. 

Bardienst
Twee keer per jaar een avond bardienst draaien zodat onze leden van 
een drankje na het tennis of padel kunnen genieten.

Smikkelteam
In plaats van bardienst kan je er ook voor kiezen het smikkelteam te 
ondersteunen. Hapjes maken en rondbrengen tijdens toernooien, friet 
bakken en eten verzorgen tijdens competitie. 
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Jeugd
TOZ is een Tenniskids vereniging. Tenniskids is hét KNLTB-
tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Met speciale 
ballen, rackets, banen en oefeningen leren kinderen de sport 
razendsnel te spelen. Kinderen wordt direct in een team met 
leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en 
werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Samen spelen en 
plezier hebben; daar draait het om bij Tenniskids!

Afhankelijk van leeftijd spelen kinderen binnen een bepaalde kleur, 
de kleur bepaalt het formaat van de baan, de grote en kleur van de 
bal.

TOZ neemt deel aan de Kia Tenniskids competitie en organiseert in 
de herfstvakantie een tennistoernooi voor junioren, ook voor 
Tenniskids vanaf Rood.

Voor Junioren (11 t/m 17) is er de KNLTB junioren competitie.
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Jeugd
Om te komen tot een goede basis om wedstrijden te 
spelen biedt TOZ voor jeugd meerdere mogelijkheden om 
te trainen. Deze trainingen worden verzorgd door WITS 
tennis. Onze trainers zijn gecertificeerd via de KNLTB.

Trainingsmogelijkheden:
 Try Out Sport – georganiseerd door het SEC (gemeente Oss). Het 

vroegere schoolsport. Zowel tennis als padel worden aangeboden.

 Tennis op Proef – hiervoor is nog geen lidmaatschap vereist. Training 
om balvaardigheid op te doen.

 Maak Kennis Met Padel - middels een trainingslidmaatschap 

 Recreatieve training - het door ontwikkelen van bal- en 
slagvaardigheid.

 (Voor) Selectie training Tennis
Deze vorm van training is bedoeld voor spelers die wat meer uit hun 
tennis willen halen dan gemiddeld. Je traint vaker in de week en bent 
verplicht om deel te nemen aan de competitie en aan toernooien.
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Activiteiten Jeugd
Jeugd is de toekomst, zij dragen bij aan een gezonde 
vereniging. Onze jeugdcommissie zet zich jaarlijks bezig in 
voor het organiseren van verschillende activiteiten. Een 
aantal activiteiten in de spotlight.

Herfstkamp
Tijdens het tennistoernooi in de herfstvakantie – samen met WITS tennis.
Kijk op Instagram voor een impressie. 

Ouder-Kind toernooi
Altijd al eens samen met je ouders, grootouders of oudere broer of zus willen 
spelen, ook al tennissen zij niet dan is het ouder-kind toernooi de gelegenheid.

Glow in the dark tennis
De banen donker, de lijnen verlicht, de spelers geschminkt en de bal gemerkt. 
Onder blacklight worden er partijtjes gespeeld.

Voorbereidingsdagen competitie 
Samen met je teamgenoten en andere jeugdleden focus op een bepaald thema 
in de voorbereiding op het spelen van wedstrijden. De dag wordt vaak 
afgesloten met lekker samen eten. Onder begeleiding van onze trainers.
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Wij hopen je 
binnenkort op ons 
park tegen te komen!
Voor meer informatie zie www.toz.nl.
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