
 
Vooraleer we beginnen … 

- Neem uw lidnummer en wachtwoord van Tennis Vlaanderen bij de hand. Deze kunt u vinden in 
de e-mail die u kreeg bij inschrijving. 

- U kunt tot 4 maal een gast (niet-lid) uitnodigen om padel / tennis te spelen. Betaling gebeurt 
online. 

- Indien u na reservatie door onvoorziene omstandigheden (zoals het weer…) niet kan spelen , 

annuleer dan ALTIJD  uw terrein. Als u reserveerde  met een gastspeler, dan wordt het bedrag 

automatisch teruggestort. 

- We evalueren het reservatiesysteem voortdurend. Wijzigingen worden steeds gecommuniceerd 

via onze nieuwsbrief. 
 
 

STAP 1: Ga naar www.tcsmash.com. Of www.tennisvlaanderen.be of via de App Tennis Vlaanderen. 
 

HOE RESERVEER IK ONLINE EEN 

TENNIS OF PADEL-TERREIN? 

http://www.tcsmash.com/
http://www.tennisvlaanderen.be/


STAP 2: Klik op ‘Reserveer een terrein’. U komt nu op de inlogpagina van Tennis Vlaanderen terecht. 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
 

STAP 3: Na succesvol inloggen, krijgt u onderstaand scherm te zien. Als u zowel tennis- als padel lid bent, 

kunt u nu kiezen welk type terrein u wilt reserveren door te klikken op het pijltje rechts. 
 

STAP 4: In hetzelfde scherm kunt u ook de datum waarop u wilt reserveren kiezen. 

 



STAP 5: Nu kunt u naar beneden scrollen. Daar ziet u een overzicht van al onze terreinen. Als het vakje 

van het terrein blauw kleurt, dan is het beschikbaar, en kunt u het plein reserveren. 

Klik nu op het blauwe vak dat overeenkomt met het terrein dat u wilt reserveren 
 

STAP 6: U krijgt nu het onderstaande scherm. Door op het ‘+’ teken te klikken naast uw eigen naam,  u 

kunt medespelers toevoegen. Voor tennis kunt u reserveren voor 2 of 4 spelers, voor padel zijn er 4 

spelers     nodig. 
 



c 

STAP 7: Nadat u op het ‘+’ teken geklikt hebt, verschijnt er een extra witte balk. Hier kunt u de naam van 

uw medespeler typen en deze selecteren uit de lijst. Wenst u een volgende speler toe te voegen, dan klikt 

u opnieuw op het ‘+’ symbool. Speelt u met een gast, klik dan op ‘Zoek gastspeler’ en zie hieronder. 
 

INDIEN U SPEELT MET EEN GASTSPELER: 

Na klikken op ‘Zoek gastspeler’, krijgt u dit scherm. Speelt u met een gast die lid is van een andere club, 

geef dan zijn naam in onder ‘Gastspelers’. Speelt u met een gast die geen lid is van een club, klik dan op 

het tabblad ‘Onbekende gastspeler’ en vervolgens op ‘Selecteer’. 
 

STAP 8: Als u alle spelers hebt  toegevoegd  (minstens 2 voor tennis, 4 voor padel), kunt u klikken op 

‘Reserveren’. Speelt u met een gast? Dan klikt u, zoals hieronder, op de knop ‘Online betalen en 

reserveren’. U krijgt dan een QR-code te zien waarmee u online de betaling in orde kan brengen. 
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