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Afhangen baan via ClubApp 

 

Hier een korte beschrijving voor het reserveren van een baan middels de ClubApp.  

Een aantal spelregels vooraf: 

1. Er kan per dag en per persoon maximaal 2 keer een baan worden gereserveerd met 
de extra restrictie van 7 keer per week en 20 keer per maand. Reserveringen kunnen 
alleen op de dag zelf worden gedaan. Het bestuur houdt zich het recht voor om dit 
aan te passen.  

2. Wees niet egoistisch en laat ook andere mensen tennissen. Reserveer dus niet kort 
achter elkaar een baan! Zeker in de avonduren zal dit tot irritaties leiden. Let op dat 
de tweede reservering op een dag ook pas kan worden gedaan wanneer de eerste 
reservering voorbij is. Loopt je reservering dus van b.v. 18.00 – 18.45 uur, dan kan 
een volgende reservering voor dezelfde dag pas na 18.45 uur worden gedaan. 

3. Houd je aan de protocollen en regels die gelden. 
4. Leden die hun contributie nog niet hebben voldaan kunnen niet afhangen en dus ook 

niet tennissen. Is de blokkering onterecht, neem dan contact op met de 
penningmeester Bart Kraan. 

Beschrijving: 

Open de ClubApp en volg de stappen hieronder om online een baan af te kunnen hangen. 

1. Vanuit het eerste scherm van de app tik op het menu.  
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2. Tik op ‘Tennisbaan reserveringen’ om een baan te 
reserveren of een reservering te wijzigen.  

 
3. Tik op de groene + rechtsonder om een reservering te 
starten. In dit overzicht staan alle reserveringen van alle leden. 
Deze worden als blok weergegeven waarbij alleen de eigen 
reservering van een foto is voorzien. 
 
Moet een eigen reservering verwijderd worden, tik dan op de 
foto en ga naar punt 6. 

 
4. Tik op de omcircelde + om een speler op 
te zoeken. Er zal zich dan een zoekscherm 
openen waarin de speler opgezocht en 
geselecteerd kan worden. Is een verkeerde 
speler geselecteerd tik dan op de foto/naam 
van de speler onder ‘Geselcteerde spelers’ 
om deze weer te verwijderen. Het is 
uiteraard niet mogelijk jezelf te verwijderen. 
 
Spelers waar al eerder mee gespeeld is 
zullen in de lijst ‘Voorgestelde spelers’ staan. 
Wanneer op een voorgestelde speler getikt 
wordt zal deze speler direct worden toegevoegd aan de 
geselecteerde spelers.  
 
Wanneer de juiste speler(s) zijn geselecteerd tik dan op 
‘Volgende’. 
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5. Tik op het gewenste tijdstip in het groene gedeelte bij de 
baan welke gereserveerd moet worden. Het geselecteerde 
tijdvak/baan wordt zichtbaar als een oranje blok. Ook hier 
geldt dat reserveringen van andere leden zichtbaar zijn.  
Is de geslecteerde baan of tijdstip onjuist tik dan gewoon op 
een andere plek op het scherm voor de juiste baan/tijd. 
Wanneer dit juist is tik dan op ‘Bevestigen’. 

 
6. Zodra op bevestigen is getikt verschijnt nog een 
bevestigingstekst in het scherm. Zodra daarin op ‘Klaar’ wordt 
getikt wordt het overzichtsscherm zichtbaar. Door het 
omcirkelde balkje omhoog te schuiven worden de gegevens 
nogmaals zichtbaar.  
 
LET OP! 
Er zijn 3 mogelijkheden dat er geen bevestiging komt maar dat 
de melding wordt gegeven dat reserveren niet mogelijk is: 

1. Er is al een baan gereserveerd en er moet nog 
gespeeld worden. 

2. Het maximaal aantal reserveringen per 
dag/week/maand is bereikt. 

3. De contributie is nog niet betaald! 
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7. In dit overzicht zijn nog een aantal mogelijkheden. 
- De reservering kan hier verwijderd worden zodat een baan 
weer beschikbaar wordt voor anderen. 
- Middels het blauwe icoontje met de +, kan de reservering in 
je agenda worden geplaatst. Hiervoor moet op het toestel wel 
toestemming worden gegeven. Hoe dit moet is 
toestelafhankelijk. 
- Middels het blauwe icoontje met de pijl kan de reservering 
worden gedeeld met de medespeler(s). Door hierop te tikken 
wordt het doorstuurscherm op de telefoon geopend waarna 
de reservering middels bijvoorbeeld Whatsapp kan worden 
gestuurd naar je maatje. 
 
Opmerking: Het is niet mogelijk een reservering te wijzigen. 
Voor een wijziging dient de reservering verwijderd te worden 
en opnieuw te worden ingevoerd. 

 
 


