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Terreinreservatie voor TCK-leden 
1. Inloggen in de module terreinreservatie TRS 

Stap1: ga naar https://www.tennisvlaanderen.be/home 
Stap2: klik op “inloggen” 
Stap3: vul je lidnummer of email in, én je wachtwoord 
Stap4: klik op “terrein” 
 
Belangrijk: 

• Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan eerst op 
“Wachtwoord vergeten”.  Je ontvangt een mail met een 
nieuw wachtwoord. 

• Je kunt je wachtwoord wijzigen in je spelersdashboard. 

• Je klikt op “Ik ben nog geen lid” om een gastspeler te registreren.  Zo kun jij als lid een terrein 
reserveren met die gastspeler. 

 

2. Een terrein reserveren 
• Afhankelijk van je abonnement (tennis+padel, of enkel padel) kun je een tennisterrein of een 

padelterrein reserveren.  Hiervoor beschik je over een saldo.  Het bedrag van het saldo moet steeds 
toereikend zijn, zoniet kun je geen terrein reserveren.  Je kunt het saldo aanvullen met 10, 20, 40, 60, 
80 of 100 euro.  Dit vraag je aan de bartender. 

• Je saldo kun je raadplegen in de ClubApp (reservaties – terrein reserveren – filter – tc koksijde). 

• Je kunt een terrein reserveren 7 dagen en 12 uur op voorhand. 

• Bij een reservatie wordt per speler de waarde van een speelbeurt in mindering gebracht van het 
saldo (tennis enkel 1,25€, tennis dubbel 0,625€ en padel 2€). 

• Voor een enkel reservatie tennis heb je 2 namen nodig, voor een dubbel reservatie tennis of padel 
heb je 4 namen nodig.  Reserveren onder een andere naam is niet toegestaan. 

• Spelen met een gastspeler. 
- Een gastspeler is iemand die geen lid is van TCK maar die “op uitnodiging” nu en dan eens komt 

tennissen of padellen met een TCK-lid.  Een gastspeler kan dus nooit zelf een terrein reserveren, 
een gastspeler beschikt niet over een saldo.  Het bedrag voor die gastspeler wordt in mindering 
gebracht van het saldo van de eerste speler die voorkomt in de reservatie (tennis enkel 7,5€, 
tennis dubbel 3,75€ en padel 5€). 

- Een gastspeler kan lid zijn bij een andere club of ooit lid geweest zijn bij Tennis Vlaanderen.  Deze 
speler kan bij een reservatie aangeklikt worden via “zoek gastspeler”.  Er is geen registratie nodig. 

- Een gastspeler kan nog nooit aangesloten geweest zijn bij Tennis Vlaanderen.  Deze speler dient 
zich eerst te registreren als ‘gastspeler’.  Jij zelf kunt dat doen voor die gastspeler. 
Je klikt op “Ik ben nog geen lid” om een gastspeler te registreren. 

• We verzoeken de TCK-leden om de bartender niet langer te contacteren om een terrein te reserveren.  
Dit kun je perfect zelf uitvoeren.  Je hebt de bartender enkel nog nodig in één van de volgende 3 
gevallen:  1°) om je saldo aan te vullen  |  2°) om een indoorterrein te reserveren  |  3°) om een terrein 
te reserveren met allemaal “bezoekers” (niet-leden en geen gastspelers). 

https://www.tennisvlaanderen.be/home
https://www.tennisvlaanderen.be/registratie
https://www.tennisvlaanderen.be/registratie

