
 

 

WERKWIJZE/REGLEMENTERING VOOR ONLINE RESERVEREN VIA DE 
COMPUTER.  

Inloggen  

Ga naar de TC ORBIS site: www.tcorbis.be ,  

klik bovenaan op de knop TERREINRESERVATIE. 

 

 

Daar krijg je automatisch het inlogscherm van het reservatiesysteem te zien.  
Tik jouw VTV-nummer en paswoord in (te vinden op jouw VTV-kaart). 

 

 

http://www.tcorbis.be/


 

 

Eenmaal ingelogd krijg je de functie te zien die je mag gebruiken zoals reservatie maken, 

Wijzigen/verwijderen, aanmelden. 

 

Klik op “reservatie maken” om het reservatiescherm te zien. Selecteer de datum wanneer je 

wil reserveren. Dit kan door te klikken op de knop “kalender”. Dan verschijnt het venster waar je het 
uur kan aanduiden wanneer je wenst te reserveren. 

 



 

 

 

Het venster voor de reservatie verschijnt. Je staat automatisch ingevuld als eerste 
speler.  

 

 

Wijzig nu het eind uur dat je wilt spelen (enkel 60 minuten, dubbel 90 minuten). 

Klik daarna op “zoek” en de leden verschijnen van jouw  groep. 

Denk eraan steeds het juiste type van reservatie achter de  naam na te kijken : jeugd tot 19 

uur, volwassenen tot 19 uur, volwassenen vanaf 19 uur, volwassenen dag voor dag zelf of  

gast speler geen lid, zodat het systeem jouw reservatie volgens de juiste regels kan 

interpreteren.  

In voorbeeld zie je Coppens Marcel nog met reservatie “dag zelf” staan ; door op de knop te 

drukken komt ook “volwassenen vanaf 19 uur” te voorschijn ; door op deze te klikken kan je 

nu alles vast leggen, anders krijgt men een foutmelding. 

Bij “zoek spelers” kan je ook de naam instellen ; dan krijg je juist dit ene lid te zien. 

De jeugd spelers moeten in “ALLE GROEPEN” hun reeks aanklikken, dan ziet men 

uitsluitend jeugd leden; 

 Bij het reserveren om enkel te spelen dient men 2 namen in te vullen. 

Bij het reserveren van dubbels dient men 3 namen in te vullen. 

 



 

 

 

 

Door op “bewaren” te klikken worden de terreinen die je gereserveerd hebt, 
vastgelegd,en ziet men dit op het uurrooster. 

Om nog uren te reserveren ga je terug naar kalender of volgende dag en je kan  
opnieuw het uur en terrein aanduiden. 

 

De ledengroepen die zijn aangemaakt, zijn de volgende. 

1. Reservatie :  jeugd voor 19 uur : reserveren op vrije uren kan zoveel als je wilt. 

2. Reservatie :  volwassenen  voor 19 uur : reserveren op vrije uren kan zoveel je wilt. 

3. Reservatie :  volwassenen vanaf 19 uur.  men kan 14 en tenminste 2 dagen op voor hand  

2 reservaties vastleggen,   voorbeeld : 1 april  om 19 uur ; dan kan men pas op woensdag een 
volgende reservatie vastleggen. 

Nadat  je de eerste gereserveerde match gespeeld hebt, kan je opnieuw 1 maal reserveren maar 
terug met 2 dagen er tussen.  

4. Reservatie :  volwassenen dag voor en dag zelf vanaf 19 uur  : Dit doe je de dag vóór of 

dag zelf en kan op de niet gereserveerde terreinen. 

4.Reservatie :  Gast spelers geen lid  (voorheen met klevers) reserveer op jouw naam, ga 

naar groep en klik daar op GAST SPELER GEEN LID. 
3.50 € per persoon of 7.00 € per terrein voor 2 niet-leden. 
 

De uren die voorbehouden worden voor lessen, interclub en tornooien zullen in dit elektronisch 
systeem speciaal worden aangeduid. 
 

Indien je een bepaalde overtreding op de regels hebt gemaakt (bvb. teveel reservaties of een 

verkeerde groep gekozen) dan wordt de reden ook aangegeven. 

 

Ga terug naar hoofdmenu. 
 

In dit scherm krijg je alle toekomstige reservaties te zien waar je deel van uitmaakt. Afhankelijk 

van het soort reservatie kan je specifieke acties ondernemen. 

 

"Reservatie wijzigen/verwijderen” 



 

 

 

Reservaties die je zelf hebt gemaakt kan je wijzigen of verwijderen. 

Na het maken van een reservatie in de club moet je steeds uitloggen. 

 

   
  

  

 

   Opgelet:

Wie niet gereserveerd heeft, kan tennissen vanaf 5 minuten na het uur op een vrij 

terrein.
  

 

 

 

Tot slot dringen we erop aan dat wie niet op het gereserveerde uur kan spelen, deze reservatie 
dan ook verwijdert. Zo vermijden we situaties waarbij gereserveerde terreinen toch vrij blijven 
liggen!!! 


