Steeds meer banen kiezen voor een
digitaal afhangsysteem
Kan de tennispas straks thuisblijven?
Het aantal tennisverenigingen dat gebruikmaakt van een digitaal afhangsysteem neemt langzaamaan toe. Integratie van verschillende functionaliteiten biedt veel mogelijkheden. Maar er zijn ook grenzen.
Auteur: Guy Oldenkotte
Er was een tijd dat iedereen steen en been klaagde over het aantal pasjes dat men bij zich moest
dragen. Een dikke stapel pasjes vulde menig portemonnee. Dit varieerde van pasjes om te pinnen,
om te tanken, voor korting bij de supermarkt of
bij een groot warenhuis tot aan pasjes die medewerkers toegang verschaften tot het kantoor. Het
aantal pasjes werd bijna een soort statussymbool,
hoewel het delen van de ‘inhoud’ of ‘informatie’
beperkt bleef tot een select gezelschap: de eigenaar van de pas en de tijdelijke gebruiker. Maar
juist daar waar een pasje ‘status’ kon communiceren in optima forma, leverde het nog wel eens
problemen op. Tennisenthousiastelingen verschenen zonder pas op het tennispark, zagen hun
pasjes gestolen worden van het afhangbord of
maakten dusdanig misbruik van de beperkingen
van de pas dat men zich kan afvragen of deze
daadwerkelijk statusverhogend werkte. Kortom,
de oude vertrouwde pas voor het boeken van
een tennisbaan heeft z’n tijd gehad. De moderne
communicatie heeft de pas ingehaald.
Een toenemend aantal verenigingen maakt nu
gebruik van het zogenaamd ‘digitaal afhangen’,
een systeem waarbij tennisspelers via een klik op
de knop een baan kunnen reserveren.
“Momenteel maken bijna 600 verenigingen
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gebruik van ons digitaal afhangsysteem”, stelt
Wilco Plasmeijer, coördinator ledenservice van de
KNLTB. Het systeem maakt gebruik van een
KNLTB-lidmaatschapsnummer of e-mailadres en
een wachtwoord. “Het systeem werkt op basis
van de ledenlijst van de vereniging. Daarnaast
heeft elke vereniging een aantal tijdelijke passen
die kunnen worden gebruikt om introducés de
gelegenheid te geven om te spelen. Die passen
kunnen ook worden gebruikt door de groundsman die een baan tijdelijk uit de running wil
halen, omdat er bijvoorbeeld onderhoud aan
moet worden gepleegd”, vervolgt Plasmeijer.
Aanvullende mogelijkheden
Met het digitaal afhangsysteem maakt de tennisbond het boeken van tennisbaan niet alleen eenvoudiger, het systeem kent ook een aantal aanvullende functionaliteiten. “Aan het systeem is
ook een bardienstplanner gekoppeld. De vereniging kan zo automatisch een lijst genereren van
welk lid wanneer verantwoordelijk is voor de bardienst op basis van de ontvangen boekingen”,
vervolgt Plasmeijer. Volgens Plasmeijer wordt
daarbij rekening gehouden met een aantal voorkeuren die de vereniging en de leden kunnen
instellen. “Men kan bijvoorbeeld meenemen dat

de bardienst moet worden gedraaid door leden
uit een bepaalde leeftijdscategorie, of men kan
rekening houden met het aantal uren dat een lid
heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor zo’n
dienst. Ook kan men beter anticiperen op toernooien, bijvoorbeeld.” In eerdere edities van dit
vakblad stonden we al stil bij andere mogelijkheden die de techniek van tegenwoordig zoal toestaat, nu gegevens aan elkaar gekoppeld kunnen
worden. Een daarvan is de integratie van de
baanverlichting. Tennisbaanverlichting op basis
van led-lampen maakt het mogelijk om de verlichtingstijd tot een minimum te beperken. Ledverlichting heeft geen opwarmtijd nodig en kan
elektronisch worden aangestuurd. Het regelmatig
aan- of uitschakelen van de verlichting heeft nauwelijks effect op de kwaliteit van de verlichting of
de levensduur van de lampen. Verschillende leveranciers leveren tegenwoordig systemen die zo
gekoppeld kunnen worden aan digitale afhangsystemen, dat de verlichting luttele secondes voordat de baan in gebruik genomen wordt, aangaat,
en uitgaat zodra de geboekte tijd verstreken is.
De techniek is tegenwoordig zelfs zo geavanceerd
dat het mogelijk is om de verlichting automatisch
te laten dimmen na afloop van de geboekte tijd.
Spelers hebben zo de tijd om veilig terug te keren
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Het oude vertrouwde afhangbord maakt langzaamaan plaats voor een elektronische versie.

naar het paviljoen op een donkere avond. Maar
de lichtsterkte maakt ‘illegaal’ doorspelen bijna
onmogelijk. Plasmeijer herkent de mogelijkheden
van dit soort verlichtingssystemen en bekijkt daarom op welke wijze zo’n functionaliteit maximaal
geïntegreerd kan worden. “Ik verwacht dat deze
koppeling medio 2013 al actief zou kunnen zijn
voor verenigingen die al beschikken over een dergelijk verlichtingssysteem.” Een andere kostenbesparing die Plasmeijer ziet, is de verspreiding van
het clubblad. “Je kunt het clubblad ook aan het
systeem koppelen, nu je beschikt over de e-mailadressen van de leden. Wanneer je de leden laat
kiezen of ze een blad digitaal willen lezen of juist
de gedrukte versie willen ontvangen, dan kun je
aanzienlijk op de druk- en verzendkosten besparen.”
Beperkt overzicht
De toenemende mogelijkheden van de techniek
zijn sommigen echter een doorn in het oog.
Hoewel veel van de informatie ‘verstopt’ is achter
een inlogscherm, kunnen liefhebbers van nog
meer privacy verschillende instellingen meenemen, waardoor de kwaliteit van hun privacy nog
beter is dan die voorheen al was. “Wanneer spelers dat willen, kunnen ze aangeven dat hun
naam en foto niet zichtbaar zijn op het digitale
afhangsysteem. In dat geval verschijnt er ‘anoniem’ in beeld. Je kunt dan dus rustig spelen,
zonder dat je je druk hoeft te maken over de
kans dat je lastiggevallen wordt door andere
leden die weet hebben van je aanwezigheid”,

stelt Plasmeijer gerust. Ardan Bouche van The
International Sport Supporting Company (ISSC)
ziet daar echter nog wel kansen in. “Wij willen in
ons systeem een soort dating-element meenemen
waarmee mensen, op basis van hun input,
gekoppeld kunnen worden aan andere tennissers.” Het digitale systeem van ISSC is nagenoeg
vergelijkbaar met dat van de KNLTB. Het enige
verschil is dat ISSC het ook mogelijk maakt voor
niet-leden om een tennisbaan te boeken op een
bepaald complex. “Wij zien een trend dat het
aantal tennisspelers toeneemt, maar dat die er
ook steeds vaker voor kiezen om geen lid te worden van een vereniging. Dat kan om verschillende
redenen. Zo wil men bijvoorbeeld geen bardienst
draaien of heeft men simpelweg geen behoefte
aan het hebben van een verbintenis. Bovendien
zijn niet alle tennisaccommodaties aangesloten bij
de KNLTB. Juist voor deze accommodaties biedt
ons systeem een uitkomst”, zegt Bouche. Volgens
Bouche is het aantal tennisenthousiastelingen
zonder lidmaatschap sinds 1990 verdubbeld naar
800.000.
Verbeterde betaling
Zowel aan het digitale afhangbord van de KNLTB
als het systeem van ISSC zijn kosten verbonden.
Maar beide systemen bieden verenigingen ook de
gelegenheid om hun (lokale) sponsors extra
onder de aandacht te brengen. Zo staat het
KNLTB-systeem toe dat de banen gratis vernoemd
worden naar sponsoren. Ook kan er een reclamebanner op het touchscreen worden geplaatst.

“Ons systeem kent een aantal standaardposities
voor banners van de verenigingssponsors. De vereniging kan die zelf plaatsen”, zegt Bouche.
Elders op de pagina van het digitale afhangbord
plaatst ISSC zelf banners van sponsors. “Daarbij
hanteren wij strenge voorwaarden wat betreft
het soort bedrijven dat daar mag adverteren. En
natuurlijk respecteren wij de bestaande wetten
en regels”, voegt Bouche toe. Verenigingen die
niet wensen dat er andere sponsors in het scherm
verschijnen, kunnen die bannerposities afkopen
tegen een gering bedrag. Bouche heeft in zijn
systeem nog wat extra manieren meegenomen
voor verenigingen om geld te verdienen. “Een
vereniging kan zelf beslissen hoeveel banen ze
beschikbaar maakt voor niet-leden. Ons boekingssysteem is gekoppeld aan het digitale
betaalsysteem Ideal, om zo de betaling te verbeteren.” Bouche denkt daarbij bijvoorbeeld aan de
tijdelijke gasten van een plaatselijk hotel. “Deze
gasten kunnen nu dus wel een baan boeken als
ze daar belangstelling voor hebben. En alles kan
direct digitaal worden afgehandeld.” Als het aan
Bouche ligt, komt er straks niet of nauwelijks
meer cash geld binnen op het park. “Ons ultieme
doel is om het contante geld weg te halen uit de
vereniging. Dit voorkomt problemen zoals diefstal. Daarom kijken we ook naar de integratie van
andere systemen in dit systeem. Daarbij moet je
denken aan digitaal betalen of toegang tot het
park.” Het systeem van ISSC is een open sourcesysteem, waaraan eenvoudig andere functionaliteiten toe te voegen zijn. Daarnaast ziet Bouche
een kans voor verenigingen om zichzelf onder de
aandacht te brengen van tennisliefhebbers in de
nabije omgeving die geen lid zijn van de vereniging. “Verenigingen krijgen de beschikking over
een lijst van tennisenthousiastelingen uit hun
directe omgeving die nog geen lid zijn van de
vereniging. Daardoor kunnen verenigingen actief
actie ondernemen om deze mensen alsnog te
bewegen om lid te worden.”
‘Kennis is macht’
Digitale afhangsystemen maken processen niet
alleen makkelijker en eenvoudiger; ze kunnen
verenigingen ook veel kennis verschaffen. Die
kennis kan van pas komen bij het nemen van
strategische beslissingen. “Verenigingen of baanexploitanten kunnen rapporten uitdraaien waaruit
duidelijk wordt welke baan het meest wordt
gebruikt of wanneer de dal- of piekuren zijn. Zo
kunnen ze hun onderhoud daaromheen plannen.” Een andere optie, zo zegt Bouche, is dat
men kan zien wie regelmatig samenspeelt met
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wie. Wilco Plasmeijer voegt toe dat het systeem
verenigingen ook kan ondersteunen door te
anticiperen op leden die – waarschijnlijk – hun
lidmaatschap in de nabije toekomst zullen opzeggen. “Je kunt bijvoorbeeld een selectie maken
van leden die tot dan toe niet of nauwelijks hebben gespeeld. Je zou deze mensen dan actief
kunnen benaderen om uit te vinden wat daar de
reden van is. Daarmee kun je voorkomen dat je
plotseling een aantal leden ziet vertrekken.”
Veel kennis is leuk, maar verenigingen zijn wel
gebonden aan een aantal regels. “De Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist dat
alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, daarmee zorgvuldig en in overeenstemming met de wet omgaan.
Dat betekent onder meer dat zij een grondslag
uit de wet nodig hebben om de persoonsgegevens te verzamelen. Ook verbiedt de wet om
meer persoonsgegevens te verzamelen dan noodzakelijk is voor het doel en dat de persoonsgegevens niet opeens voor een ander doel worden
gebruikt”, zegt de woordvoerder van het College
Bescherming Persoonsgegevens, Lysette Rutgers.
Zodra een lid dus een vereniging heeft verlaten,
wordt de vereniging geacht de gegevens van dit
lid te ‘vernietigen’. De veiligheid van de informatie is overigens een groot goed voor het CBP.
“Een vereniging moet ook passende technische
maatregelen nemen om de gegevens adequaat
te beveiligen.” De juridische verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de instantie die de gegevens
verzamelt.
Niet meer dan strikt noodzakelijk
Volgens de regels van het CBP mag een vereniging dus niet meer gegevens vragen dan strikt
noodzakelijk is. In dat opzicht zou er dus weinig

grond kunnen zijn om leden te vragen aan te
geven met wie ze spelen en of het dus gaat om
een single- of dubbelwedstrijd. Die kennis zou
verenigingen echter in staat kunnen stellen hun
onderhoudsregime daarop af te stemmen. Het
CBP werpt ook enkele obstakels op wanneer
verenigingen informatie willen koppelen om zo
bijvoorbeeld hun voorraadbeheer te verbeteren.
Een barbeheerder die weet dat een lid altijd goed
is voor de afname van een (groot) aantal glazen
bier, mag de informatie dat deze persoon een
baan heeft geboekt voor later die week, niet
automatisch inzien om zo tijdig voldoende voorraad in te slaan. “In zijn algemeenheid geldt dat
bedrijven en organisaties die persoonsgegevens
verzamelen, mensen moeten informeren over
wie welke gegevens van hen verzamelt en met
welk doel zij dat doen. Alleen dan kunnen mensen hun rechten ook uitoefenen”, zegt Rutgers.
Verenigingen doen er daarom verstandig aan
vooraf goed te inventariseren welke gegevens
ze van leden willen vragen en waarom, voordat
leden zich digitaal inschrijven. De toenemende
automatisering en de ongekende mogelijkheden
daarvan maken het ook lastig om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat leidt er soms
toe dat verenigingen verschillende keren toestemming moeten vragen om bepaalde gegevens van
leden op te slaan. Toch moet de vereniging deze
gegevens ronduit opvragen, in plaats van deze
te vergaren door middel van bijvoorbeeld enquêtes, prijsvragen of andere ‘verpakte’ vormen van
informatievergaring. “In z’n algemeenheid geldt
dat bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen, mensen moeten informeren
over wie welke gegevens van hen verzamelt en
met welk doel zij dat doen. Alleen dan kunnen
mensen hun rechten ook uitoefenen door bij-

Dankzij de toenemende digitalisering is het ook mogelijk om het afhangbord te koppelen
aan bijvoorbeeld de baanverlichting.

voorbeeld aan te geven dat zij iets niet willen”,
legt Rutgers uit.
Flexibele consequenties?
Privacy is een groot goed in Nederland. Moeten
verenigingen die overwegen ook over te stappen
op een digitaal afhangsysteem, zich daarom extra
achter de oren krabben uit vrees voor de gevolgen? Rutgers vindt van niet. “Als toezichthouder
hanteren wij prioriteringscriteria. Als wij aanwijzingen hebben dat er sprake is van een ernstige,
structurele overtreding, waarbij een grote groep
mensen wordt benadeeld en waarbij wij verwachten met onze bevoegdheden effectief verschil te
kunnen maken, dan kunnen wij besluiten om een
onderzoek te doen. Als wij strijd met de wet constateren, dan kunnen wij besluiten om handhavende middelen in te zetten zoals een last onder
dwangsom”, zo legt Rutgers de mogelijkheden
die het CBP ter beschikking staan uit. Het aantal
leden waarover veel verenigingen beschikken is
echter dermate beperkt, dat de kans klein is dat
het CBP zich nadrukkelijk met onschuldige overschrijdingen gaat bemoeien. Dat is echter anders
wanneer aan ‘kwade opzet’ wordt gedacht.
Is het digitaliseren van een tennisafhangbord
dus de volgende stap om pasjes definitief uit de
Nederlandse samenleving te laten verwijderen?
Niet echt; de wet stelt verplicht dat iedereen zich
moet kunnen legitimeren. Men kan erover discussiëren of een lidmaatschapspasje van de plaatselijke tennisvereniging daarvoor de juiste methode
is. Feit is wel dat ook tennisverenigingen van
spelers mogen vragen zich te identificeren bij
betreding van het park. Dan kan het pasje wel
degelijk een uitkomst blijven bieden.

Verenigingen beschikken over een aantal pasjes die gebruikt kunnen worden wanneer
een baan er tijdelijk uit moet.
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