
Aanmelden en gebruik van Openresa 

Als club maken we gebruik van Openresa voor het reserveren van vliegslots op het oude en/of 

nieuwe veld. In dit document lees je hoe dat in zijn werk gaat. 

Je meldt je eenmalig aan via http://openresa.com/club/mvc-otto 

Daarna kun je op elk moment een beschikbaar slot op de kalender boeken. Je krijgt een bevestiging 

via e-mail. 

Dit document legt uit hoe alles werkt: het eenmalig aanmelden via pc of mobiel en daarna het 

reserveren (pc/mobiel).  

Namens de club zal ik deze app supporten, dus zorgen dat iedereen die dat wil er in komt, 

instellingen beheren, etc. 

Let op: de regels zelf (hoe veel mensen op welk moment op een veld, is een veld open of dicht, hoe 

veel slots kun je tegelijkertijd boeken, hoe ver vooruit kun je boeken, kun je voor een gast boeken, 

etc.) worden bepaald door het bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Arthur Werner 

06-31043088 / arthur@arthurwerner.nl 

 

 

 

  

http://openresa.com/club/mvc-otto
mailto:arthur@arthurwerner.nl


Aanmaken account  (eenmalig) – Via PC 

Ga naar http://openresa.com/club/mvc-otto  

Je ziet nu dit scherm 

 

Kies voor ‘Online registratie’ >>> ‘Maak mijn account aan’ aan de rechterkant. 

Er verschijnt nu een formulier waar je je naam, email en telefoonnummer in moet vullen. 

 
Zorg dat je ALLE vakjes aanklikt, inclsuief ‘Ik ben geen robot’.  Klikl dan op ga verder. 

http://openresa.com/club/mvc-otto


Op de volgende pagina controleer je of je alles goed hebt ingevuld. Daarna klik je op ‘Mijn 

inschrijving bevestigen’.  

 

Dan verschijnt er dit: 

 

Je krijgt nu een bevestigingslink in je e-mail: 



 

Klik op de link hier in. Zo wordt vastgesteld dat je e-mail adres klopt. 

 

Je komt nu weer in Openresa waar je verteld wordt dat je registratie in behandeling is.  

Om te voorkomen dat zomaar iedereen zich in zou kunnen schrijven wordt je aanvraag namelijk door 

de club bevestigd. 

Zodra dit gebeurd is krijg je nog 1 keer een e-mail met je login gegevens: 

 

 

Je bent nu klaar met de registratie en kunt Openresa gebruiken. 

  



Aanmaken account  (eenmalig) – via je mobieltje (alleen noidig als je dat niet via je PC gedaan 

hebt) 

Ga naar http://openresa.com/club/mvc-otto (op je mobiel of via je computer) 

Je ziet nu dit scherm 

 

Scroll naar beneden tot je ‘Maak mijn account aan’ ziet en klik hier op 

 

http://openresa.com/club/mvc-otto


 

Er verschijnt nu een formulier waar je je naam, email en telefoonnummer in moet vullen. 

  

 

Zorg dat je ALLE vakjes aanklikt, inclsuief ‘Ik ben geen robot’.  Klikl dan op ga verder. 

Op de volgende pagina controleer je of je alles goed hebt ingevuld. Daarna klik je op ‘Mijn 

inschrijving bevestigen’.  



  

Dan verschijnt er dit: 

 

Je krijgt nu een bevestigingslink in je e-mail: 

Klik op de link hier in. Zo wordt vastgesteld dat je e-mail adres klopt. 

 

Je komt nu weer in Openresa waar je verteld wordt dat je registratie in behandeling is.  

Om te voorkomen dat zomaar iedereen zich in zou kunnen schrijven wordt je aanvraag namelijk door 

de club bevestigd. 



Zodra dit gebeurd is krijg je nog 1 keer een e-mail met je login gegevens: 

 

Je bent nu klaar met de registratie en kunt Openresa gebruiken. 

 

  



Openresa gebruiken om een vliegslot te reserveren (desktop) 

Ga naar http://openresa.com/club/mvc-otto 

Vul je inloggegevens hier in en kies voor  Inloggen 

 

Je kunt er eventueeel voor kiezen om je wachtwoord op te slaan op je computer: 

 

Na inloggen zie je de kalender van vandaag. Met de knoppen bovenaan kun je naar een andere dag 

springen. Je kunt maximaal 7 dagen vooruit boeken. 

 

 

Van links naar rechts zie je de slots: eerst 8 slots voor het oude veld en dan 12 slots voor het nieuwe 

veld. Van boven naar onder zie je de tijd. 

Wil je vliegen, plaats dan je cursor op een vrije plek. 

De melding ‘Boek’ verschijnt dan: 

http://openresa.com/club/mvc-otto


 

 

Voorbeeld: ik ben de eerste piloot die zich aanmeldt (Piloot 1) voor Zondag 17 mei op het ‘Oude 

Veld’. 

Na het boeken zie je dit – inclusief het weerbericht met de wind  

 

Klik nu nogmaals op de gele ‘Boek’ knop en je hebt gereserveerd. 

Je boeking staat nu in de agenda en je krijgt een e-mail ter bevstiging. 



 

Tip – je ziet ook de andere boekingen. Boek altijd het eerste vrije slot. In het voorbeeld hieronder zijn 

slot 1 – 3 al ingevuld tussen 16:00h – 18:00. Je gaat nu naar het 4e slot. 

 

 

Ook kan het zijn dat er tijdelijk minder plaatsen zijn (bijvoorbeeld als er restricties zijn bij een veld). 

Je ziet dat altijd in de kalender. 

Je kunt een reservering (alleen je eigen) annuleren door hem aan te klikken en voor ‘Annuleren’ te 

kiezen. 

  



Openresa gebruiken om een vliegslot te reserveren (mobiel) 

Ga naar http://openresa.com/club/mvc-otto 

Klik  op inoggen of scroll naar het inlog gedeelte. Vul je inloggegevens hier in en kies voor  Inloggen 

 

Je kunt er eventueeel voor kiezen om je wachtwoord op te slaan op je telefoon. 

Na inloggen zie je de kalender van vandaag. Met de knoppen bovenaan kun je naar een andere dag 

springen. Je kunt maximaal 7 dagen vooruit boeken. Met je vingers swipe je door de slots. 

 

 

http://openresa.com/club/mvc-otto


 

Van links naar rechts zie je de slots: eerst 8 slots voor het oude veld en dan 12 slots voor het nieuwe 

veld. Van boven naar onder zie je de tijd. 

Wil je vliegen, zoek dan  een vrije plek. Hieronder zie je bijvoorbeeld dat de plek voor Piloot 2 op het 

oude veld om 18:00h nog beschikbaar is. 

 

 

Taop het slot en kies dan voor ‘Boek’ in het volgende scherm,. 

 

 



Je boeking staat nu in de agenda en je krijgt een e-mail ter bevstiging. 

 

 

 

 


