
Zo registreer je je op de club 
via de PingPongbaas app!

Vanaf 1 juli mogen we weer binnensporten, eindelijk! We zijn echter verplicht om de 
registratie van alle spelers te doen. In het geval van een coronabesmetting moet het 
namelijk duidelijk zijn wie er allemaal op de vereniging is geweest. Veel  
tafeltennisverenigingen maken daarom gebruik van het PingPongbaas 
reserveringssysteem, zodat leden (en niet-leden) een tafel kunnen reserveren via de 
PingPongbaas app of zich op locatie te kunnen aanmelden. Eind juli/begin augustus 
zal het ook mogelijk zijn om via een webpagina een reservering te doen. 

Volg onderstaande stappen om op de locatie je te registreren. 

Als je de (gratis) PingPongbaas app nog niet hebt 
gedownload, doe dit dan eerst even in de App 
Store of Play Store.

Stap 1 - App downloaden of openen

Maak een SportID (PingPongbaas account) aan als 
je die nog niet hebt. Een SportID is een vereiste om 
je registratie te kunnen doen, aangezien de 
verenigingen hierdoor inzicht krijgen in de 
personen die op de vereniging zijn geweest in het 
geval van een coronabesmetting.

Stap 2 - Registreren of inloggen

Stap 3 - Ga naar de club

Als je op de club bent, open je de app. Je komt op 
het home scherm en klik op ‘Nu spelen!’ Als jouw 
club QR-codes bij de tafels heeft, kan je deze met 
je medespeler scannen  en je registreren. Start je 
speelmoment en je kunt gaan spelen. 

Stap 4A - Direct spelen



Heeft jouw club geen QR-codes? Ga dan naar de kaart. Als je jouw GPS actief 
hebt, zal je direct op de kaart op jouw locatie jouw club vinden. Zoek anders 
via het zoekveld jouw club op. Klik daarna op ‘Hier Spelen’. Zorg dat je GPS 
actief is, zodat als je op de club bent, de app dit ziet. Ben je op de club dan 
krijg je de knop ‘Direct spelen’. Klik op ‘Direct spelen’ en er verschijnt een tafel 
die op dat moment beschikbaar is. Kies je tafel en zorg dat je medespelers 
hetzelfde doen en jullie kunnen gaan spelen!

Stap 4B - Geen QR-code op jouw club?


