
Tennisclub Koksijde vzw

Handleiding terreinreservatie voor spelers [zomer]
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Nieuwe tool Terreinreservatie
Vanaf 1 april 2017 starten we met een nieuwe tool Terreinreservatie.  De oude tool TMS 
komt te verdwijnen.  De speelbeurten die nog aanwezig waren in de oude tool worden 
overgezet naar de nieuwe tool.  Bij vragen, mail naar reservaties.tckoksijde@gmail.com.

Inloggen
Open de tool Terreinreservatie:   thuis via www.tennisvlaanderen.be , op de club door te 
klikken op de snelkoppeling op het bureaublad.
Log in via het inlogscherm (rechtsboven op het scherm), vul lidnummer en wachtwoord in.  
Deze kun je terugvinden op de bevestigingsmail van je clubabonnement.

Lidnummer of wachtwoord vergeten?
Geen nood.  Klik op “Wachtwoord vergeten” en volg de instructies op het scherm.  Daar waar 
een mailadres gevraagd wordt, geef je dát mailadres in dat staat bij je contactgegevens in je 
spelersdashboard.  Er wordt een mail met je wachtwoord verstuurd naar dat mailadres.

http://www.tennisvlaanderen.be/
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Kennismaking opstartscherm
Inlogscherm:
- Inloggen
- Uitloggen
- Wachtwoord vergeten

Kies hier of je de 
outdoorterreinen OF 
de indoorterreinen 
wilt zien.

Kies hier de 
dagplanning.

Kies hier een vrij 
outdoorterrein.
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Opstartscherm
Als na het inloggen de dagplanning niet zichtbaar is, dan klik je op “terrein” (net onder het 
inlogscherm).  De dagplanning van vandaag verschijnt. 
De groen gekleurde terreinen zijn de vrije terreinen. 
Klik op een datum in de kalender als je de dagplanning van een andere dag wenst te zien.

Maak een reservatie
Maak een reservatie in 6 stappen:

Stap1: Klik op een vrij terrein (groen gekleurd).

Je krijgt volgend scherm te zien:
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Maak een reservatie

Je ziet het terrein, de datum, uur van en uur tot, 
naam en beurten van Speler 1 (0/10).
Het verschil geeft het saldo aan beurten weer.
Hier bezit Speler1 10 beurten en heeft daarvan 
nog 0 beurten gebruikt.  Bij een eerste keer 
reserveren komt de teller op 1/10 te staan.
Maw, Speler1 heeft nog (10-1 =) 9 beurten over.

Stap2: Druk op de       om een speler toe te voegen.
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Maak een reservatie

Stap3: Begin de naam te typen bij speler 2.  Het 
systeem toont alle namen die hieraan voldoen.
Stap4: Kies de juiste naam.
Stap5: Druk op “opslaan”.
De reservatie is gemaakt.  Beide spelers 
ontvangen een reservatiemail.
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Maak een reservatie

Indien je een “overtreding op de reservatieregels” 
maakt, dan wordt de reden getoond in een rood 
scherm.
In het voorbeeld gebeurt de reservatie meer dan 
7 dagen op voorhand en heeft Speler2 geen 
beurten meer.
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Maak een reservatie

Stap6: Steeds uitloggen !!

En laat de tool Terreinreservatie op de PC van de club openstaan zodat na jou ook 
nog andere spelers een terreinreservatie kunnen uitvoeren.
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Wijzig of verwijder een reservatie
Een reservatie kan gewijzigd of verwijderd worden in de tool Terreinreservatie. 
Je klikt hiervoor op het betreffende veld en je voert de wijziging of de verwijdering uit.

Daarnaast kan je op je spelersdashboard in het blokje “Terreinreservatie” een overzicht 
vinden van jouw reservaties.  In dit scherm krijg je alle toekomstige reservaties te zien waar 
jij deel van uitmaakt.  Reservaties die je zelf hebt gemaakt (dus waar je als eerste persoon 
van de reservatie staat) kan je wijzigen (klik hiervoor op het potloodje).  Je kan steeds een 
reservatie verwijderen, ook als je die niet zelf gemaakt hebt.

Klik op “Mijn reservaties” om te zien 
met wie je speelt.
Klik op “Reserveer een terrein” om 
vanuit je Spelersdashboard naar de 
tool Terreinreservatie te gaan.
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Reservatieregels
▪ Er kan maximum 7 dagen op voorhand gereserveerd worden.
▪ Om te reserveren zijn er telkens 2 namen van spelers noodzakelijk.
▪ Er wordt gereserveerd met speelbeurten.  10-beurten worden aangekocht aan de bar en 

kosten 12,5 €.  Enkel het barpersoneel is gemachtigd om speelbeurten toe te voegen.
▪ Het niet kunnen reserveren kan 2 oorzaken kennen:

- Je abonnement is nog niet betaald, en aldus is je account nog niet actief in de tool.
- Je hebt geen beurten meer.

▪ Je kan enkel zelf reserveren op de outdoorterreinen.  Reservaties op de indoorterreinen 
worden uitgevoerd door het barpersoneel, er gelden aangepaste tarieven.

▪ Wil je reserveren met iemand die geen lid is, dan vraag je dit aan het barpersoneel.         
Enkel het barpersoneel is gemachtigd om reservaties uit te voeren met “bezoekers”.

▪ Eénmaal het startuur voorbij mag een gereserveerd terrein niet meer verwijderd worden.  
Uitzondering hierop in geval van regen.
NIEUW: Als je niet kunt spelen omwille van de regen, dan moet je zelf de reservatie 
verwijderen.  Een reservatie kan verwijderd worden tot 5 min na de start.  Daarna kan er 
niet meer verwijderd worden en vervallen de speelbeurten.
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Zomertarieven
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Gebruik van de indoorterreinen in de zomerperiode
▪ Een indoorterrein kan enkel en alleen gereserveerd worden als het regent of als alle 

outdoorterreinen bezet zijn.
▪ Er dient cash betaald te worden voor een indoorterrein.
▪ De regeling van de transfert van outdoor naar indoor bij regenweer wordt geregeld door 

het barpersoneel en gebeurt in volgende volgorde:
1°) Er wordt voorrang verleend aan de eigen clubtornooien, interclub, tennisschool en 

tennisstages, …
2°) Daarna volgen de dubbels;
3°) Daarna volgen de enkels.

▪ Indien er op een bepaald uur onvoldoende vrije indoorterreinen zijn, dan mag er 
eventueel op een later uur diezelfde dag gespeeld worden.

▪ Voor reservaties die al meer dan 30 minuten buiten gespeeld hebben, vervalt het recht op 
een transfert naar de indoorterreinen.


