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Vliegtuigreservering op Vereinsflieger.de 

 

Vliegtuigreserveringen kunnen snel en eenvoudig worden gemaakt met een smartphone. Log 
eerst in met jouw telefoon of tablet op "Vereinsflieger.de" en je bevindt je op de 
overzichtspagina. 
 
Er zijn hier verschillende reserveringsopties: 
 
Via het hoofdmenu (klik op de drie streepjes linksboven) en 
selecteer "Reservierungen". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alternatief kun je ook de “Details” link op de 
overzichtspagina onder de kopjes  "Meine Reservierungen / 
Sperren" (rood kader) of "Reservierungen / Sperren" (groen 
kader) gebruiken om naar de detaillijsten te gaan. Zoals de 
namen al doen vermoeden: in het eerste geval worden alleen 
mijn eigen reserveringen getoond, in het tweede geval alle 
clubreserveringen. 
 

 

 

 

Zodra je in de betreffende tabelweergave bent, kan er  een 
nieuwe reservering worden gemaakt door op de knop 
 "Neue Reservierung" te klikken. 
Reserveringen moeten altijd zo worden gemaakt. 
 
De knop “Neue Anfrage“ is voor ons niet van 
toepassing, deze dan ook niet gebruiken. 
 
Als reserveringen elkaar overlappen, krijg je de mogelijkheid 

om op een wachtlijst te worden geplaatst. De wachtlijst 

stuurt je dan automatisch een E-Mail wanneer de bezet-status van het vliegtuig verandert.        t. 

Als de andere piloot zelf zijn reservering verwijdert, wordt jouw aanvraag automatisch een 

permanente reservering. 
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Belangrijk: Om zo’n E-Mail te krijgen, moet je naar “Einstellungen“ gaan bij de optie 

“Benachrichtigung an…….versenden“, en daar een vinkje zetten bij “wenn sich eine mich 

betreffende Reservierung ändert“ 

 

Voor de rest spreekt het reserveren voor zichzelf. 

 

Die Eingaben für eine Reservierung sind weitestgehend 

selbsterklärend. De vermeldingen voor een reservering 

spreken grotendeels voor zich. 

Eerst kies je het vliegtuig (LFZ/Ressource). Als het 

geselecteerde vliegtuig klaar is om te vliegen, is rechts van 

het invoerveld een groen vinkje zichtbaar. Anders verschijnt 

daar een rood uitroepteken. Met een klik erop worden de 

bijbehorende waarschuwings- of blokkeringsmeldingen 

weergegeven. 

Je naam als piloot is al ingevoerd. Ook hier verschijnt rechts 

van de veldinvoer een groen vinkje, wat betekent dat alle 

licenties en autorisaties zijn gegeven. Anders waarschuwt 

een rood vraagteken jou en biedt verdere uitleg. 

Wil je met een vlieginstructeur vliegen, dan kun je deze hier 

boeken (vooraf een afspraak maken!). De geselecteerde 

vlieginstructeur wordt getoond aan andere piloten als "niet 

beschikbaar" voor de hier geplande periode. 

De twee velden "Freie Plätze" en "Kommentar" spreken voor 

zich en zijn louter informatief. 

Met een klik op "Anlegen" wordt de reservering opgeslagen 

en verschijnt vervolgens,voor iedereen zichtbaar, als een 

item in de reserveringstabel. 

Wijzigingen of verwijderingen zijn alleen mogelijk voor jouw eigen re-

serveringen. Om dit te doen, klik je gewoon op jouw reservering in de 

tabel en breng je de gewenste wijzigingen aan (vergeet niet op te slaan 

(Speichern) indien nodig). Alleen openstaande items, niet die in het 

verleden zijn, kunnen worden verwijderd. 

 

Je kunt je dan uitloggen. 

 

 

Een mededeling: 

Alle FCS-vluchten vanaf 01.01.2018 worden opgeslagen in de database van Vereinsflieger.de. 

Op basis van deze informatie wordt het minimum aantal benodigde uren voor reserveringen en 

vluchten berekend. 


