
                     Online reserveren LTC de Merwede  

NB: Bovenstaande kan aangepast worden op basis van ervaringen en/of ontwikkelingen in de landelijke richtlijnen.  

 

 

 

Vrijspelen volwassenen 
Voor alle leden ouder dan 18 jaar mogelijk via de app. Let op: bij dubbelspel is het te allen 
tijde verplicht om alle vier de spelers in de reservering op te nemen! 
 

 

Vrijspelen jeugd onderling 
In de clubapp is het voor jeugd alleen mogelijk om zelf te reserveren voor momenten waarop 
een toezichthouder aanwezig is. De tennisschool zal toezichthouder zijn op de dinsdag en 
woensdag tot half 8 voor banen 4 en 6. De jeugd kan op die momenten en op die banen zelf 
afhangen. Verder zullen ook door de vereniging momenten worden georganiseerd dat een 
toezichthouder aanwezig is. Tot slot is het ook mogelijk dat een ouder als toezichthouder 
optreedt op momenten dat er geen toezichthouder vanuit de club of tennisschool aanwezig is, 
dit dient steeds eerst te worden aangevraagd via sportievezaken@ltcdemerwede.nl. Hierbij is 
de instructie toezichthouder van toepassing, welke zal worden verstrekt na de aanvraag. 

 

Vrijspelen jeugd en senior 
Door bovengenoemde instelling waarbij jeugd alleen kan afhangen als er een toezichthouder 
aanwezig is, is het technisch niet mogelijk om te reserveren met een jeugdlid op andere 
momenten. Dit is echter wel toegestaan. Het seniorlid waarmee het jeugdlid tennist reserveert 
dan voor het jeugdlid via de knop introducé toevoegen. Als naam wordt JL + voornaam 
ingevoerd, zodat duidelijk is dat sprake is van een reservering met een jeugdlid. In deze 
situatie is geen toezichthouder noodzakelijk.  

 
 

Vrijspelen met een introducé 
Het vrijspelen met een introducé is mogelijk tegen het hiervoor geldende tarief van € 7,50 per 
dag. Dit kan worden overgemaakt op NL44RABO325015805 t.n.v. LTC de Merwede o.v.v. de 
naam van het introducé. Ook dit kan gereserveerd worden met de knop introducé toevoegen 
waarbij de naam van het introducé wordt ingevoerd. Wij houden het lid dat een introducé 
meeneemt verantwoordelijk voor de betaling van het introducétarief. Als alternatief verwijzen 
wij naar onze website waar ook nadere informatie is te vinden over bijvoorbeeld ons 
proeflidmaatschap van drie maanden en het volledige lidmaatschap. 

 

Gebruik oefenmuur 
Het is ook mogelijk om de oefenmuren te reserveren. Dit is echter op dit moment alleen door 
één persoon tegelijk mogelijk. Aangezien bij een reservering minimaal 2 namen ingevoerd 
moeten worden kan in dit geval de functie introducé toevoegen eveneens gebruikt worden en 
als naam van het introducé “muur” ingevoerd worden. 
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