
Online baan afhangen
ATC TEAN



01 Afhangen via de Clubapp

Inloggen in de Clubapp kan met 
dezelfde inloggegevens als waarmee 
je kan inloggen op tean.nl. 

Personen die hetzelfde e-mailadres 
gebruiken kunnen inloggen met hun 
bondsnummer om zo onder eigen 
naam te kunnen inloggen en een baan 
te reserveren. 

De eerste mogelijkheid om online een baan te 
reserveren op TEAN is via onze Clubapp. Deze app is 
te downloaden via de Appstore of Google Playstore.

Zoek op ‘clubapp’ en kies de app met het groene 
icoontje. Deze app hoort bij AllUnited, het systeem 
waar TEAN mee werkt.

Eenvoudig en snel reserveren

http://tean.nl
http://tean.nl


01 Afhangen via de Clubapp

Stap 2: Kies bovenin de dag waarop je 
wilt tennissen (hier maandag) en 
vervolgens rechtsonder op het plusje.

Stap 3: De app kan speelpartners 
voorstellen, maar via de plusjes 
bovenin kan je je medespelers 
opzoeken en selecteren. Klik op 
volgende om verder te gaan.

Stap 1: Door bovenin op de drie 
streepjes te tikken opent het menu van 
de app. Klik hier op ‘afhangen baan’.



01 Afhangen via de Clubapp

Stap 5: De baan is gereserveerd en je 
krijgt bovenstaande bevestiging.

Stap 6: In het baanschema kan je 
vervolgens je reservering terug vinden. 
Nu kan je snel richting TEAN om de 
eerste ballen van het seizoen weer te 
slaan. Veel speelplezier!

Stap 4: Kies vervolgens een baan en 
speeltijd om te spelen. In Corona tijd 
zijn de speeltijden verlengd tot 45 min 
voor singles, helaas nog geen dubbels. 
Klik vervolgens op bevestigen.



Om via onze website een baan te 
reserveren zal je online naar www.tean.nl 
moeten gaan. 

Op de site kan je inloggen met je 
inloggegevens. Klik hiervoor rechtsboven 
op de knop ‘inloggen’. De inloggegevens 
zijn dezelfde als waar je onlangs je 
bardienst mee gepland hebt. 

Heb je deze niet opgeslagen of ben je 
d e z e v e r g e t e n , d a n k a n j e v i a 
‘opvragen?’ een nieuw wachtwoord op je 
mail ontvangen.

Ook via tean.nl kan je afhangen

02 Afhangen via de website tean.nl

http://www.tean.nl
http://tean.nl
http://tean.nl
http://www.tean.nl


02 Afhangen via de website tean.nl

Stap 1: Nadat je bent ingelogd klik je in de menubalk van de 
website op ‘afhangen’.

Stap 2: Vervolgens opent een nieuw scherm waar je je 
speelpartners kunt selecteren. Ook hier zal de website enkele 
suggesties doen. Staat je speelpartner er nog niet tussen, typ 
zijn/haar naam in en selecteer deze vervolgens door erop te 
klikken.


Heb je iedereen geselecteerd, klik dan vervolgens op 
‘overzicht’. Hier kan je vervolgens een dag, baan en tijd 
selecteren.



02 Afhangen via de website tean.nl

Stap 3: Werk in dit overzicht van boven naar beneden. Kies 
dus eerst de dag waarop je wilt spelen (maandag). Vervolgens 
de baan (baan 1 - La Gro) en vervolgens toont de website alle 
tijdsvakken die je kan selecteren.


Tijdens de Corona tijd kan je met 2 spelers voor 45 min een 
baan reserveren. Tot 1 juni kan er helaas nog niet gedubbeld 
worden.


Wanneer je vervolgens je gewenste tijdstip hebt gevonden en 
deze is nog vrij, klik op reserveer.

Stap 4: Controleer je reservering of alles correct is ingevuld. Is 
dit het geval kan je meteen onderin klikken op reserveer.


Je zult daarna een bevestiging krijgen op de site: ‘reservering 
is vastgelegd’.



02 Afhangen via de website tean.nl

Stap 5: Wanneer je op ‘mijn reserveringen’ klikt kan je al je 
reserveringen snel terugvinden.


Ook op het afhangbord is deze terug te vinden.


Namen zijn alleen zichtbaar wanneer je bent ingelogd als lid. 
Alleen leden kunnen dit dus zien.


De baan is gereserveerd, je kan richting TEAN om de baan op 
te gaan! Veel speelplezier.



03 Samen de baan weer op. Geniet ervan!

Tijdens de Corona tijd zijn de 
speeltijden verlengd. 

Voor singles (max 2 spelers) kan je nu 
45 min een baan reserveren . 
Dubbelen mag helaas voorlopig nog 
niet. 

Je kan tot 3 dagen van tevoren een 
baan reserveren. Kom precies op tijd 
naar TEAN en ga meteen naar huis als 
je klaar bent met spelen. 

Het clubhuis en terras zijn voorlopig 
dicht. Alleen de wc’s zijn toegankelijk.

Om alles in goede banen te kunnen leiden op de club 
doen we een heel groot beroep op ieders eigen 
verantwoordelijkheid. 

De RIVM voorwaarden en KNLTB protocollen zijn 
hierin leidend. Lees deze dan ook goed door voordat 
je richting TEAN gaat.

Houd je aan de regels en geniet 
van het spel
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