
 
Het reserveringsreglement Oxaco tennis: 
 

versie 12/05/2021 
Om te tennissen moet je vooraf reserveren. Enkel leden die hun lidgeld voor het huidig seizoen 
hebben betaald, kunnen reserveren.  
We vragen onze leden en genodigden het clubreglement te respecteren. 
Bij niet naleving van het reserveringsreglement volgt een schorsing van 2 weken. 
Bij een 2e vaststelling volgt een schorsing van 1 maand. 

Er zijn 5 tennisterreinen. Soms zijn terreinen gereserveerd door het clubbestuur, bv. voor 
kampen, lessen, interclub. 
Behoudens tijdens de tenniskampen zorgt de club dat er min.2 terreinen beschikbaar zijn voor 
de tennisabonnees. Meestal zijn dit er meer. 
De tenniskampen vinden plaats van 12 tem 16 april, 12 tem 16 juli, 09 tem 13 augustus. 
Tijdens de voormiddag (van 9 tot 12u) zijn de 5 terreinen gereserveerd voor het tenniskamp. 
 

 Terreinen 1 tem 3 zijn ‘all weather’ courts. Hierop kan je een gans jaar door tennissen.  

 Terreinen 4 en 5 zijn gravel. Deze zijn vanaf begin april (juiste datum hangt af van 
weersomstandigheden) tot eind oktober beschikbaar. 

Reserveren kan je ofwel via de app van Tennis Vlaanderen (TV) ofwel via de website van TV. 
Zowel voor de app als voor het reserveren via de website TV log je in met je lidnummer (of je 
emailadres) en je wachtwoord. 
 
Indien je je wachtwoord vergeten bent, dan kan je dit opvragen via je dashboard in Tennis 
Vlaanderen via de link “Wachtwoord vergeten?” Je krijgt dan automatisch per kerende een e-
mail toegestuurd. Indien je je wachtwoord vergeten bent en niet over een emailadres beschikt, 

mail info@tennisvlaanderen.be of telefoneer Tennis Vlaanderen (02/5480300). 

 
Om je wachtwoord te wijzigen log je in bij Tennis Vlaanderen. Je komt op je spelerdashboard. 
Je klikt op je het potlood; klik daarna wachtwoord aan en wijzig. 
 
Op de club is er geen PC. Reserveren doe je bijgevolg thuis of via je smartphone. Op de club 

is er gratis WIFI.  

Selecteer eerst de datum wanneer je wil reserveren. 
Klik daarna op een vrij uur (groene kleur) en je krijgt een scherm te zien waarin de reservatie 
kan gemaakt worden. 
Je ziet ook welke terreinen al zijn gereserveerd (en door wie). 

mailto:info@tennisvlaanderen.be


TIP:  
Upload je foto in je dashboard Tennis Vlaanderen of via de app TV (profiel/persoonlijke 
gegevens).  
Zo wordt je foto zichtbaar bij reservatie. Zo gaan we elkaar sneller leren kennen! 
 
Druk in het reservatiescherm op het plusje achter jouw naam om een extra speler toe te 
voegen. Geef dan een deel van de naam of voornaam in van je medespeler en selecteer in de 
getoonde lijst de juiste persoon. Indien het een dubbelspel is, selecteer je op dezelfde manier 
speler 3 en speler 4. 
Druk op “Bewaren” om de reservatie te bevestigen.  
 
De leden van de gemaakte reservatie die een emailadres hebben, krijgen automatisch bij elke 
reservatie en elke wijziging van reservatie een e-mail toegestuurd met de datum en het uur 
van de reservatie. Indien je geen bevestigingsmails ontvangt dan moet je je mailadres invullen 
via het spelersdashboard op de website van Tennis Vlaanderen of via je app TV. (Kijk ook in 
uw spamfolder of ongewenste mails). Indien je voor reservering ‘notificatie’ hebt ingesteld op je 
app, krijg je ook hier een melding. 
 
Om te reserveren met een gastspeler moet je de naam van de gastspeler selecteren.  
Indien de gastspeler nog niet gekend is in de toepassing van Tennis Vlaanderen, moet de 
gastspeler eerst een account aanmaken in de toepassing Tennis Vlaanderen. Dit is zeer 
eenvoudig en kan zowel door de gastspeler gebeuren als door het lid die de persoon uitnodigt.  
 
Zowel in de app als via de website van TV zal je moet aanmelden als ‘ik ben nog geen lid’. 
Zorg wel dat het lid eerst is uitgelogd. Uitloggen uit de app doe je via (onderaan) ‘profiel’. 
 
Van betrokken persoon moet je volgende gegevens registreren: naam, voornaam, geslacht, 
geboortedatum, telefoonnummer, mailadres (mag bv. deze van de ouders zijn), paswoord (dat 
je zelf kiest). 
 
De gastspeler zal na aanvraag account een mail krijgen die hij/zij moet goedkeuren. Pas dan 
kan je de gastspeler uitnodigen.  
 
Voor een enkelspel moet je 2 namen invullen. Voor een dubbelspel 4 namen. 
 
Er kan zowel op het uur als op het halfuur worden gereserveerd (bv. 9u, 13u30, ...). Je kan alle 
dagen reserveren van 8 tot 23u. 
Je reserveert per half uur, per beurt max. 1,5u (90 minuten) = zowel voor enkel als dubbel. 
Uiteraard vragen we je zo je niet meer dan 1u wenst te tennissen, je 1u reserveert. 

We vragen bij reservatie – indien mogelijk – geen 'gaten' te laten van een 1/2 uur en 
aaneensluitend te reserveren. Dank. 
Is er geen plaats meer en er wordt enkel gespeeld? Vraag de betrokkene of hij/zij niet wil 
dubbelen. Dit is ineens een manier om anderen te leren kennen! 

Reservaties die je zelf hebt gemaakt (dus waar je als eerste persoon van de reservatie staat) 
kan je wijzigen of verwijderen.  
 
Indien reservatie wijzigt, bv. uur, andere spelers, enkel i.p.v. dubbel, … graag reservatie 
aanpassen!  
Indien je uiteindelijk toch niet kan, verwijder je reservatie, zodat anderen kunnen reserveren! 
 
Is er nadat je hebt gespeeld geen reservatie, dan mag je verder spelen, maximum tot de 
eerstvolgend reservatie. 



Een terrein komt vrij indien de persoon die niet reserveerde niet aanwezig is 15 minuten na de 
aanvang van het gereserveerde uur.  
 
Een reservatie kan maximum 14 dagen op voorhand gemaakt worden.  
Je kan maximum 3 actieve reservaties hebben, max. 1 per dag.  
 
Na het spelen, is je ‘actieve reservatie’ vervallen en kan je terug reserveren voor dezelfde dag, 
zelfs aansluitend.  
 
Ieder lid kan één of meerdere personen uitnodigen = gastspeler(s). Je kan per beurt max. 3 
personen uitnodigen. Zo je meer dan 3 personen uitnodigt, huur je een terrein. Zie verder 
onder ‘huren terrein’. 
Een persoon kan max. 3x per seizoen (van 01/03 tem 28/02) worden uitgenodigd.  
Hoe dat je dit moet registreren, lees je HIER. 
 
Hiervoor betaal je €6/uitnodiging/gastspeler. Op het moment van reservering word je gevraagd 
om de betaling direct online te regelen. Zonder betaling kan je GEEN gastspeler uitnodiging. 
Zo uiteindelijk de afspraak niet kan doorgaan, vergeet niet je reservatie te schrappen. Je krijgt 
dan de gedane betaling automatisch terug. 
 

 
 
Zo je iemand uitnodigt, ben je als lid verantwoordelijk o.m. voor de toepassing van het 
clubreglement. Graag speciale aandacht voor het dragen van correct schoeisel door de 
gastspeler (geen diepe inkervingen). 
 
Oxaco tennis verhuurt haar tennisterreinen sporadisch aan scholen, aan leden (die bv. een 
groep vrienden of collega’s willen uitnodigen) of aan personen die eens willen ‘proeven’ van 
onze club.  

https://oxaco-tennis.azurewebsites.net/media/guama14i/handleiding-reservering-2021.pdf


Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Mail dan minimum 1 week vooraf naar 
algemeen@oxaco-tennis.be. Er wordt dan bekeken of dit kan. Je betaalt €12/terrein/uur. 
 
Op de website van Tennis Vlaanderen staan per topic handige video’s. Je vindt er ook een 
praktische handleiding terug. Zorg ervoor dat je de juiste video bekijkt voor het type reservatie 
dat je wil maken.  
 
Bij de start van het tennisseizoen organiseren we een aantal infomomenten. Je kan dan info of 

demo vragen over reservering.  

Lukt het toch niet. Mail dan naar secretariaat@oxaco-tennis.be met vermelding van je naam en 

telefoonnummer of contacteer Tennis Vlaanderen info@tennisvlaanderen.be of 02/5480300. 

Het bestuur heeft het recht dit reglement te wijzigen. Het reglement wordt vermeld op de 
website en hangt ook uit op de club (prikbord). 
Het bestuur behoudt zich het recht om in onvoorziene omstandigheden te oordelen en te 
beslissen. 
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