
Instructie digitaal afhangen 

Om digitaal een tennisbaan af te kunnen hangen, dien je onze clubapp op jouw smartphone of tablet 

geïnstalleerd te hebben. Indien je deze app nog niet hebt, kan je deze via deze instructie alsnog 

downloaden. 

Stappenplan: 

1. Open de clubapp op jouw smartphone of tablet.  

2. Klik linksboven in het scherm op menu (3 streepjes onder elkaar). Voor families met meerdere 

leden: Let op dat het profiel actief is waarvoor je een reservering wilt maken. 

3. In het menu kies je vervolgens voor de optie ‘Tennisbaan reserveringen’ 

 
 

4. Nu zie je een overzicht van het afhangbord in beeld, waarbij je de keuze kunt maken tussen 

vandaag, morgen en overmorgen. Selecteer eerst de dag waarop je graag wilt vrijspelen. Druk 

daarna op het ‘plusje’ rechtsonder. 

 

 

 

https://mailchi.mp/cd400705c22c/de-ltc-t-loo-de-lier-clubapp-is-live


5. In het volgende scherm kan je kiezen met wie je graag wilt gaan vrijspelen. Door op het ‘plusje’ te 
drukken kan je tegenstanders opzoeken. 

 

 

 

 

 

 

6. Nadat je 2 of 4 spelers (inclusief jezelf) heb geselecteerd, druk je rechtsonder op ‘volgende’ 

 



7. Nu kan je het tijdstip bepalen wanneer je wilt tennissen. In het groen staan alle beschikbare 

momenten. Mogelijk moet je hiervoor nog een stukje naar links of rechts om uiteindelijk ook bij 

de juiste tijd uit te komen. Als je een tijdstip kiest, krijg je een oranje vakje. Dit vakje kun je tot 

een maximum van 60 minuten voor zowel single als dubbel oprekken. Het dringende advies is om 

op hele uren te reserveren. Nadat je de gewenste baan en het tijdstip hebt gekozen, druk je 

rechtsonder op bevestigen. Hierna krijg je een bericht van bevestiging. Het kan zijn dat er in de 

bevestiging staat dat je jouw ledenpas bij aankomst op het tennispark door de kaartlezer moet 

halen. Dit is in dit geval niet van toepassing. Bij een update van de app wordt de tekst aangepast. 

 

 
8. In het volgende scherm zie je vervolgens jouw reservering staan. Door er op te drukken zie je de 

details van de reservering. Tevens kan je de reservering annuleren als je bij nader inzien toch 

andere plannen hebt gemaakt.  

                                      


