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HANDLEIDING INTERCLUB: PLOEGOPSTELLING INVULLEN (PADEL) 

Surf naar elit.tennisvlaanderen.be en log in met je lidnummer of mailadres en wachtwoord zoals op de website / app 

van Tennis Vlaanderen.  

Je kan de ploegopstelling voor een interclubontmoeting invullen als je een van volgende profielen hebt in Elit: 

✓ Hoofdgebruiker club 

✓ Interclubbeheerder 

✓ Interclubkapitein  

 
Het profiel ‘interclubkapitein’ wordt automatisch toegekend aan de kapitein die door de interclubverantwoordelijke 

opgegeven is bij het inschrijven van de ploegen. Het profiel ‘Interclubkapitein’ kan niet manueel toegekend worden. 

Indien nodig kan de interclubverantwoordelijke de ploegkapitein aanpassen bij de inschrijving van de ploegen. Lees er 

meer over in deze handleiding.  

Lees in deze handleiding hoe de Elit-hoofdgebruiker van je club (meestal de secretaris) het profiel ‘Interclubbeheerder’ 

kan toekennen aan andere clubbestuurders/ -vrijwilligers.  

1.1. PLOEGOPSTELLING INVULLEN 

✓ Ga naar ‘Interclub’ -> ‘Ploegopstelling invullen als kapitein’. 

 

 

 

✓ Standaard zie je alle komende ontmoetingen van de ploeg(en) waar je kapitein bent. Pas indien nodig de filters 

bovenaan aan.  

 

 

 

Ben je hoofdgebruiker club of interclubbeheerder? Dan zal je eerst nog een ploeg moeten selecteren. Klik hiervoor op 

‘Selecteer een ploeg’ en kies de gewenste ploeg via het ‘hand’-icoon. Deze stap is niet nodig voor een 

interclubkapitein. 

 

 

 

https://elit.tennisvlaanderen.be/ords/f?p=100:LOGIN_DESKTOP:0
https://www.tennisvlaanderen.be/infotheek-document?fileEntryId=49081252&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_fileEntryId=49081252&p_p_id=110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_redirect=%2Finfotheek%3Ftheme%3D325578%26subTheme%3D40656555%26subSubTheme%3D0%26docType%3D0%26content%3D%26search%3Dtrue%23hash_results
https://www.tennisvlaanderen.be/infotheek-document?fileEntryId=49081252&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_fileEntryId=49081252&p_p_id=110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_bBWRf81Z7SY5_redirect=%2Finfotheek%3Ftheme%3D325578%26subTheme%3D40656555%26subSubTheme%3D0%26docType%3D0%26content%3D%26search%3Dtrue%23hash_results
https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/40480257/Toegangsbeheer+Elit+2.0/f71fab71-d8e2-481b-8845-c8503687e5b9?version=1.2
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✓ Klik op het ‘Bewerk’-icoon voor de ontmoeting waarvoor je de samenstelling wil invullen.  

 

 

 

Stap 1: Selecteer een kapitein  

 

✓ Klik hiervoor op het persoon-icoontje naast ‘Kapitein voor deze ontmoeting’. 

 

 

 

✓ Vervolgens kan je de persoon opzoeken -> vink het vakje aan voor de persoon -> klik op ‘Lid selecteren’. 

 

 
 

Stap 2: Duid het akkoord aan om indoor te spelen bij regen en om bij kunstlicht te spelen.  
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Stap 3: voeg de spelers toe aan de ploegensamenstelling 

✓ Zoek de speler op door de voornaam of familienaam (of een deel) te typen in de zoekbalk.  

o Klik op ‘Persoon’-icoon om de speler toe te voegen aan de ploegensamenstelling voor deze ontmoeting. 

o Doe dit voor alle personen die op de samenstelling moeten staan voor deze ontmoeting. 

✓ Vergeet tot slot niet op te slaan via de knop ‘Opslaan’ rechts onderaan.  
 

 

Tip: Je kan de zoekopdracht opnieuw verwijderen door op het kruisje te klikken naast de zoekopdracht. 

 

 

✓ Druk de ploegensamenstelling af via het ‘Printer’-icoon (vervolgens zal een pdf-document openen) en neem het mee 

naar de interclubontmoeting.  
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✓ Je kan de samenstelling vrijgeven door op de knop ‘Vrijgeven’ te klikken. Vanaf dit moment kunnen de tegenstanders 

je ploegopstelling zien! Je wacht dus best tot vlak voor de ontmoeting om de ploeg vrij te geven. Je kan de 

ploegensamenstelling ook ter plaatse vrijgeven bij de interclubleider op het uitslagenblad.  

 
Tip: via het ‘Contact’-icoon kan je de contactgegevens van de interclubverantwoordelijke en kapitein van de 

tegenstanders terugvinden.  

 


