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1. INLEIDING 

T.C. SOKS maakt gebruik van het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen. Zo kan u 
makkelijk zien welke pleinen nog beschikbaar zijn en desgewenst een plein reserveren. 

U kan een terrein reserveren op 4 manieren1: 

DAGRESERVATIE 

• Startuur: 08u00 tot 17u00  

• Maximaal aantal reserveringen: 3 

• U kan 7 dagen (1 week) van tevoren reserveren. (Incl. vandaag) 

(Tijdens de daguren kan u wekelijks 3 reservaties vastleggen. Van zodra één van uw reservaties vervalt (omdat u deze heeft 
geannuleerd of nadat u heeft gespeeld), kan u weer een nieuwe reservatie maken. Bij het reserveren van een terrein, voegt u 
ook de naam van de persoon (of in geval van dubbelspel 3 personen) waarmee u gaat tennissen toe) 

 

AVONDRESERVATIE2 
 

• Startuur: 18u00 tot 23u00  

• Maximaal aantal reserveringen: 1 

• U kan 7 dagen (1 week) van tevoren reserveren. (Incl. vandaag) 

(Tijdens de avonduren kan u slechts 1 keer 7 dagen van tevoren reserveren. Dit om iedereen de kans te geven om 1 week van 
tevoren een terrein te reserveren tijdens deze populaire uren. Van zodra deze reservatie vervalt (omdat u deze (tijdig) heeft 
geannuleerd of nadat u heeft gespeeld), kan u weer een nieuwe reservatie maken.  Bij het reserveren van een terrein, voegt u 
ook de naam van de persoon (of in geval van dubbelspel 3 personen) waarmee u gaat tennissen toe. Indien u meerdere 
avonden wil tennissen, kan u via de optie ‘LAST-MINUTE’ nog een bijkomende reservatie maken) 
 

  

                                                           
1
 Zie “3. Maak een reservatie” 

2
 Indien u les neemt, is het uiteraard niet gewenst om op dezelfde avond nog een extra reservatie te maken.  Dit om ook de 

niet-lesnemers de kans te geven om die avond te tennissen.  
Enkel indien de terreinbezetting dit toelaat, kan u die avond zelf in het clubhuis nog een terrein bijreserveren voor die zelfde 
avond. De niet lesnemers zullen op dat moment wel voorrang krijgen, indien zij die avond nog niet gespeeld hebben. 
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LAST-MINUTE 
 

• Startuur: 18u00 tot 23u00  

• Maximaal aantal reserveringen: 1 

• U kan 1 dag van tevoren reserveren. (Incl. vandaag) 

(Voorbeeld : vandaag is maandag - U heeft een ‘AVONDRESERVATIE’ gemaakt op zaterdag. Vermits er maar 1 reservatie 
van het type: ‘AVONDRESERVATIE’ kan bestaan, zou u niet meer kunnen spelen! Gebruik dan het type: ‘LAST-MINUTE’. Met 
dit type kan u een plein reserveren voor vandaag of morgen. Nadat de ‘LAST-MINUTE’ reservatie vervalt, kan er een nieuwe 
reservatie gemaakt worden) 
 

JEUGDRESERVATIE (< 16 jaar) 
 

• Startuur: 08u00 tot 17u00 

• Maximaal aantal reserveringen: 3 

• U kan 7 dagen (1 week) van tevoren reserveren. (Incl. vandaag) 

(Tijdens de daguren kan u wekelijks 3 reservaties vastleggen. Van zodra één van uw reservaties vervalt (omdat u deze heeft 
geannuleerd of nadat u heeft gespeeld), kan u weer een nieuwe reservatie maken. Bij het reserveren van een terrein, voegt u 
ook de naam van de persoon (of in geval van dubbelspel 3 personen) waarmee u gaat tennissen toe) 
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2. GA NAAR TENNIS VLAANDEREN 

• Surf naar http://www.tennisvlaanderen.be 

• Log in met uw idnummer/email en wachtwoord.3 

 

• Klik daarna op “Terrein”. Indien u op meerdere clubs lid bent en u wenst op een 
andere club te reserveren, dan kan u uw club wijzigen via het inlogscherm 

 

  

                                                           
3
 Indien U uw wachtwoord/lidnummer bent vergeten klik dan op “Wachtwoord vergeten” 
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3. MAAK EEN RESERVATIE 

• Selecteer eerst de datum waarop u wil reserveren. Klik daarna op een vrij uur 
(groen) en u krijgt een scherm te zien waarin de reservatie kan gemaakt worden.  

 

 

• Druk vervolgens op “Speler toevoegen”. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. 

Typ de naam van het lid waarmee u wil spelen in. Deze naam komt dan automatisch 

in dit vak als “speler 2”. Bij dubbelspel voegt u ook speler 3 en 4 toe. U moet hier 

(achter uw naam) ook aangeven welk type reservatie het betreft (‘LAST-MINUTE’ , 

‘DAGRESERVATIE’ of ‘AVONDRESERVATIE’).  



 

 

• Druk op “Opslaan” om de res
ingegeven (bv. het maximale aantal reservaties voor dat type r
bereikt of u de voorziene tijdspanne heeft overschreden (1u voor enkelspel, 1u30 
voor dubbelspel), ...), wordt de reden getoond en kan u dit alsnog aanpassen. Is uw
reservatie in orde, dan wordt deze onmiddellijk bewaard. 
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Druk op “Opslaan” om de reservatie te bevestigen. Indien u iets fout heeft 
et maximale aantal reservaties voor dat type reservering

u de voorziene tijdspanne heeft overschreden (1u voor enkelspel, 1u30 
, wordt de reden getoond en kan u dit alsnog aanpassen. Is uw

reservatie in orde, dan wordt deze onmiddellijk bewaard.  
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iets fout heeft 
eservering al is 

u de voorziene tijdspanne heeft overschreden (1u voor enkelspel, 1u30 
, wordt de reden getoond en kan u dit alsnog aanpassen. Is uw 



 

 

 

• De leden van de gemaakte 
automatisch bij elke reservatie en elke wijziging van reservatie e
toegestuurd. Indien u
op je spelersdashboard of door te geven aan de
aanpassen. 

• Een enkelwedstrijd duurt

• Een dubbelwedstrijd 

 

 

                                                           
4
 Je kan altijd Stephan Kegels of Matthias Lyssens contacteren voor hulp hierbij.
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De leden van de gemaakte reservatie die een e-mailadres hebben, krijgen 
automatisch bij elke reservatie en elke wijziging van reservatie een e
toegestuurd. Indien u toch geen e-mail krijgt, gelieve uw e-mailadres dan in te vullen 

ashboard of door te geven aan de club4 zodat we dit

duurt maximaal 60 minuten. 

Een dubbelwedstrijd duurt maximaal 90 minuten. 

 

                   
Je kan altijd Stephan Kegels of Matthias Lyssens contacteren voor hulp hierbij. 
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mailadres hebben, krijgen 
en e-mail 

mailadres dan in te vullen 
zodat we dit kunnen 
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4. WIJZIG/VERWIJDER EEN RESERVATIE VIA ‘MIJN DASHBOARD’ 

 

 
 

• Op je spelersdashboard kan u in het blokje “Terreinreservatie” een overzicht vinden 
van uw reservatie(s). In dit scherm krijgt u een overzicht van al uw toekomstige 
reservaties. 

• Reservaties die u zelf heeft gemaakt (dus waar u als eerste persoon van de 
reservatie staat) kan u wijzigen (klik hiervoor op het potlood). Reservaties die u niet 
zelf hebt gemaakt, kan u enkel verwijderen (klik hiervoor op het kruisje). 
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5. WIJZIG/VERWIJDER EEN RESERVATIE VIA DE ‘DAGPLANNING’ 

• Log in met uw gebruikernaam en paswoord op de site van Tennis Vlaanderen en 
klik op “Terrein” 

 

• Selecteer de datum waarop u uw reservatie hebt gemaakt en klik op het icoon zoals 
hieronder te zien is. Daarna wordt er een scherm getoond waarin uw reservatie kan 
aangepast worden.  
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Veel tennisplezier, 
 
Het SOKS bestuur 


