
 
 

Digitale afhangbord en reserveren op afstand. 
 

1. Bloktijden 
 

Vanwege dit nieuwe systeem zullen wij afstappen van de huidige vaste bloktijden. De speelduur per 

reservering blijft 45 minuten zoals ook nu het geval is echter kan een reservering iedere 5 minuten 

starten.  

Stel je komt om 19.29 aan op het park en kunt/wilt direct spelen waarbij de bloktijd 19:15-20:00 uur 

was. 

• Oude situatie: Je dient in te hangen op het huidige baanblok en je reservering is om 20:00 

uur ten einde. 

• Nieuwe situatie: Het afhangbord kijkt wanneer het eerstvolgende 5-minuten blok start 

(19:30 in dit geval) en zal de reservering dan ook pas laten ingaan. De reservering duurt 45 

minuten waardoor de baan dus gereserveerd blijft tot 20:15 uur. 

Hierdoor zullen verschillende reserveringen op verschillende tijdstippen eindigen en kunnen 

volgende spelers gemakkelijk zien welke baan ook echt als eerste vrij komt. Vragen wie als eerste 

heeft afgehangen (het vorige tijdsblok) is hiermee dus verleden tijd. Hieronder en voorbeeld van 2 

reserveringen met een verschillende starttijd. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Reserveren op afstand 
 

Dit kan via de website www.rosus.nl of via de Clubapp. In beide gevallen dien je een actief account te 

hebben. Heb je dit nog niet, stuur dan een mail naar website@rosus.nl. Afdeling ‘Website & Clubapp’ 

verwerkt je aanvraag en je zult hierna een mail ontvangen waarmee je je wachtwoord kunt instellen. 

Jij en je gekozen spelers krijgen automatisch een bevestiging per mail dat de baan gereserveerd is.  

Reserveren via de website www.rosus.nl 

 

1. Ga naar ‘Mijn Club’ 

2. Kies ‘Baan afhangen’ – ‘Baan afhangen’ 

3. Voeg de spelers toe waarmee je gaat spelen en druk op ‘Volgende’ 

4. Kies je dag/dagdeel en druk op ‘Volgende’ 

5. Kies een starttijd en druk op ‘Volgende’ 

6. Controleer je keuzes en druk op ‘Bevestigen’ 

Hier een korte video over het boeken via de website: https://youtu.be/j-jdTzvcb3Y 

Om een reservering te annuleren: 

1. Kies ‘Baan afhangen’ (Je ziet nu gelijk een overzicht van al je actieve boekingen) 

2. Klik op ‘Annuleren’ bij de gewenste boeking en bevestig. 

 

2.2 Reserveren via Clubapp 
 

1. Open de KNLTB Clubapp 

2. Druk op ‘Spelen’ 

3. Kies je dan en tijdsblok waarin je wilt gaan spelen 

4. Voeg de spelers toe waarmee je gaat spelen 

5. Kies de gewenste begintijd en druk op ‘Reserveren’ 

Hier een korte video over het boeken via de ClubApp: https://youtu.be/d570ish6P7I 

Om een reservering te annuleren: 

1. Open de KNLTB Clubapp 

2. Druk op ‘Home’ (Hier zie je al je reserveringen) 

3. Selecteer de reservering en druk op ‘Reservering annuleren’ en bevestig nogmaals. 
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3. Digitale afhangbord 
 

Het nieuwe afhangbord is te vinden in de vorm van een beeldscherm in de hal van het clubgebouw.  

Het scherm betreft een touchscreen en is dus gemakkelijk met de hand te bedienen. Op dit scherm 

kunnen de volgende zaken bekeken/geregeld worden: 

1. Bekijken van de baanbezetting. 

2. Fysiek reserveren/afhangen van een baan. 

Om fysiek een baan te kunnen reserveren heb je een KNLTB spelerspas nodig. Zonder deze pas is het 

niet mogelijk een baan te reserveren middels het afhangbord. Om thuis een baan op stand te 

reserveren is géén spelerspas nodig. 

 

2.1 Bekijken van de baanbezetting 
 

Middels het afhangbord kun je de huidige, maar ook toekomstige baanbezetting zien. Tennislessen, 

toss-avonden, competities en baanonderhoud zijn ook zichtbaar. Deze informatie zal tevens 

toegankelijk worden gemaakt op de website en Clubapp van Rosus, zodat je ook vanuit thuis kunt 

bekijken of er banen vrij zijn. 

 

2.2 Fysiek reserveren/afhangen van een baan 
 

Om een baan te reserveren heb je 2 spelerspassen nodig bij single en 4 bij een dubbel. 

1. Druk op ‘Start’ 

2. Druk op ‘Baan afhangen’ 

3. Haal je spelerspas door de magneetlezer 

4. Kies ‘Speler’  

5. Haal de spelerspas van de volgende speler door de magneetlezer 

6. Herhaal stap 4 & 5 indien er meer dan 2 spelers zijn 

7. Kies ‘Oke, kies nu een baan’ 

8. Selecteer een baan en druk op ‘Bevestig keuze’ 

Hier een korte video over het boeken via het digitale afhangbord: https://youtu.be/Gw4US03h7Pk 
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3. Introducés 
 

Ook met ons nieuwe systeem is het meenemen van een introducés gewoon mogelijk. I.p.v. het 

kiezen van een speler uit de spelerslijst kun je dus ook de optie introducés gebruiken. 

Het gebruik maken van deze optie kost (net als in het oude systeem) €4,50 per introducé. Aangezien 

alles digitaal gaat hoeft je geen contact geld meer in de brievenbus te doen. De club draait per 

maand óf kwartaal een lijst vanuit het reserveringsysteem waaruit we exact kunnen halen wie 

eventueel een introducés heeft meegenomen. 

Het meenemen van een introducés is gelimiteerd tot 5x per jaar. 

 

4. Regels/beperkingen 
 

Om iedereen de mogelijkheid te bieden zowel thuis alsmede op de club zelf te kunnen afhangen zijn 

er een aantal regels ingesteld binnen het systeem. De regels gelden voor alle gekozen spelers binnen 

een boeking en worden ook zodanig door andere clubs gebruikt. Hieronder een opsomming van de 

belangrijkste: 

• Je kunt maximaal 1 week vooruit reserveren 

• Maximale 1 actieve boeking per dag. Dus je kunt maar 1 periode van 45 minuten reserveren. 

Nadat deze boeking is geweest kan een nieuwe boeking gedaan worden. 

• Maximaal 3 reservering op afstand per dag. 

• Maximaal 7 reserveringen op afstand per week. 

• Reserveren op afstand kan tot 60 minuten vooraf. Wil je direct tennissen en is er een baan 

vrij, dan kun je deze op de club afhangen. 

• Reservering annuleren is tot 60 minuten vooraf zonder consequentie. Binnen deze 60 

minuten zal de reservering wél meetellen als gemaakte reservering op afstand. 

 

Heb je nog vragen? Mail deze dan naar website@rosus.nl 

mailto:website@rosus.nl

