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1. AVRAS 

AVRAS (ACHA Vliegtuig Reservering Aanvraag Systeem) een toepassing op de website van onze club 

om een vliegtuig reserveringsaanvraag te doen. Tevens kunnen instructeurs hun beschikbaarheid in 

AVRAS opgeven. 

Om AVRAS te kunnen gebruiken dien je ingelogd te zijn op de website. Ben je niet ingelogd, kijk dan 

achter in deze handleiding op de pagina “9. Inloggen op de website” of “10. Geen wachtwoord 

(vergeten) voor de website” 

Ga naar: https://vliegclubhilversum.nl/bookings/ 

Het volgende scherm verschijnt:  

 

 

Gebrevetteerden kunnen nu een reserveringsaanvraag maken. (Leerlingen zie hoofdstuk 8) 

  

https://vliegclubhilversum.nl/bookings/
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2. Een aanvraag doen 

Klik rechtsboven op de button  

 

 

Het volgende scherm verschijnt:  

 

• Kies het gewenste vliegtuig 

• Kies de gewenste datum van en datum tot 

! Je kunt niet verder dan 14 dagen vooruitboeken! 

• Kies de gewenste tijd van en tijd tot 

• Kies bij status "Aanvraag reservering" 
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• Bij gebruiker staat je eigen naam.  

! klopt dit niet, dan ben je niet met het juiste userid ingelogd. Log dan uit van de website 

en log in met de juiste userid ! 

• Kies een instructeur als je als je voor deze reservering met instructeur wilt vliegen. Als je 

geen instructeur nodig hebt, laat je dit vakje open. 

• Laat het vakje “Opmerkingen FI” leeg, dat is alleen voor instructeurs bedoeld.  

• Klik op linksonder op de knop  

 

Je ziet je reserveringsverzoek nu in de kleur lichtblauw in de kalender staan. Het systeem stuurt een 

signaal naar OPS dat er een reserveringsverzoek gemaakt is. OPS handelt het verzoek verder af. 

Jij ontvangt op je mailadres een mail van AVRAS (afzender is ACHA OPS) dat je reserveringsverzoek is 

vastgelegd. Onderwerp van deze mail begint met “[AVRAS] Je reserverings aanvraag” 

Let op: Deze mail geeft alleen aan dat je verzoek is ontvangen. OPS moet je 

verzoek nog bevestigen. Van die bevestiging krijg je een aparte mail. (Het 

onderwerp van de bevestigingsmail begint met “[AVRAS] Reservering 

bevestigd) 

 

Je kunt ook een reservering maken door op een leeg vakje in de kalender te klikken. Het 
invullen van het scherm is dan hetzelfde als hierboven beschreven. 

 

Belangrijke punten: 

• Je kunt een eenmaal gemaakt reserveringsverzoek niet meer wijzigen of cancelen. Mocht 

dat toch nodig zijn, neem dan telefonisch contact op met OPS (035 – 577 1300) 

• Jouw reserveringsverzoek is een opdracht aan OPS om voor je aan de slag te gaan. 

• Bepaal voordat je de reservering maakt hoe de aanvraag er precies uit komt te zien. Als je 

dinsdagmiddag met de PH-DON wil vliegen van 14:30 tot 16:00 dan moet je dat aanvragen. 

Als je het nog niet helemaal zeker weet: “woensdag is eigenlijk ook wel goed, of het hoeft 

eigenlijk niet per se de DON te zijn, de SKC is ook goed” dan moet je voor jezelf eerst bepalen 

wat het precies moet zijn voordat je de aanvraag doet.  

• Kies je eigen slot met zorg en probeer jouw aanvraag zo veel mogelijk te laten aansluiten bij 

wat er al in AVRAS staat. In  AVRAS is op het scherm het overzicht te zien van de vrije slots en 

de al bevestigde reserveringen.  

• OPS kan de aanvragen dan snel honoreren zonder dat er een ingewikkelde “schuifpuzzel” 

gemaakt hoeft te worden. Voor de volgende aanvrager is het dan ook makkelijker een slot te 

kiezen en wordt onze vloot uiteindelijk optimaal benut.  
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3. Betekenis kleuren 

Het AVRAS scherm kent een aantal gekleurde blokjes 

 

De betekenis van de kleuren is als volgt: 

 
Het vliegtuig is in onderhoud en kan niet worden geboekt. OPS vult dit in aan de hand van het 

onderhoudsschema. 

 
Deze reservering staat in aanvraag en moet nog door OPS worden afgehandeld. Je kunt voor 

hetzelfde vliegtuig op hetzelfde tijdstip geen aanvraag doen.  

Probeer je dat toch dan verschijnt in je boekingsscherm de melding: 

 

 
De reservering is bevestigd. Diegene die de reserveringsaanvraag heeft gedaan heeft daarover een 

bevestigingsmail van OPS ontvangen.  

 
Deze aanvraag moet nog door OPS worden afgehandeld. Je kunt voor hetzelfde vliegtuig op hetzelfde 

tijdstip geen aanvraag doen.  

 
De lesvlucht is bevestigd. Diegene die de reserveringsaanvraag heeft gedaan heeft daarover een 

bevestigingsmail van OPS ontvangen waarin ook staat wie de instructeur is. 

 
Het vliegtuig is niet beschikbaar (om een andere reden dan onderhoud) en kan niet worden geboekt. 

OPS vult dit in aan en vermeld de reden van “niet beschikbaar zijn”, bijvoorbeeld gestrand op een 

ander veld vanwege techniek of meteo of een noodzakelijke ingelaste inspectie. 
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4. Door de kalender scrollen 

Linksboven op het AVRAS beginscherm staan een aantal buttons waarmee snel door de kalender 

“gescrold” kan worden, waardoor je snel naar een bepaalde datum kunt gaan. 

  

 

 
Met deze button gaat de kalender 7 dagen terug 

 
Met deze button gaat de kalender één dag terug 

 
Met deze button gaat de kalender naar de week met de huidige datum 

 
Met deze button laat AVRAS een overzicht zien van de gemaakte 
boekingen van de hele week (zie onderaan deze pagina) 

 

 

Met deze button komt er een kalender tevoorschijn van de huidige 
maand. Je kunt dan makkelijk een dag van die maand kiezen. Door op >> 
(zie groene pijl) te klikken gaat deze kalender een maand vooruit. Door op 
<< (zie rode pijl) te klikken gaat de kalender een maand terug  

 
 

 
Met deze button gaat de kalender één dag vooruit 

 
Met deze button gaat de kalender 7 dagen vooruit 

 

Weekoverzicht in AVRAS (na klikken op de week                     button) 
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5. Reservering bevestigen (alleen voor OPS) 

Ga naar https://vliegclubhilversum.nl/bookings/ 

Het AVRAS scherm verschijnt: 

 

 

Klik op een reservering die je wilt bevestigen. Het volgende scherm verschijnt: 

 

  

https://vliegclubhilversum.nl/bookings/
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Ga met je muis naar het vakje “Aanvraag reservering” (zie rode pijl) 

 

Klik op het kleine driehoekje. 

Er verschijnt nu een menu met een aantal mogelijkheden 

 

Klik op “Bevestigde reservering” 

Onder aan de pagina verschijnt nu de button  

Klik op de button “Bevestig” 

De reservering is nu bevestigd en de aanvrager krijgt automatisch een bevestigingsmail. Het 

onderwerp van deze mail begint met “[AVRAS] Reservering bevestigd” 
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6. Vliegtuig of tijden aanpassen en dan bevestigen (alleen voor OPS) 

Ga naar https://vliegclubhilversum.nl/bookings/ 

Het AVRAS scherm verschijnt: 

 

 

Klik op een reservering die je wilt aanpassen. Het volgende scherm verschijnt: 

 

  

https://vliegclubhilversum.nl/bookings/
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Maak de volgende keuze(s) 

• Verander de keuze van het vliegtuig.  

• Verander de begin of einddatum 

• Verander de begin of eindtijd 

Ga met je muis naar het vakje “Aanvraag reservering” (zie rode pijl) 

 

Klik op het kleine driehoekje. 

Er verschijnt nu een menu met een aantal mogelijkheden 

 

Klik op “Bevestigde reservering” 

Onder aan de pagina verschijnt nu de button  

Klik op de button “Bevestig” 
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De reservering is nu bevestigd en de aanvrager krijgt automatisch een bevestigingsmail. 

7. Aanpassingsmogelijkheden Reservering (alleen voor OPS) 

Ga naar https://vliegclubhilversum.nl/bookings/ 

Het AVRAS scherm verschijnt: 

 

 

Klik op een reservering die je wilt aanpassen. Het volgende scherm verschijnt: 

 

https://vliegclubhilversum.nl/bookings/
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• Verander indien van toepassing het vliegtuig 

• Verander indien van toepassing de gewenste datum van en datum tot 

• Verander indien van toepassing de gewenste tijd van en tijd tot 

• Verander indien van toepassing de status. Je hebt hier een aantal mogelijkheden: 

 

  

 

Onderhoud 

Het vliegtuig is (of gaat) in onderhoud en kan niet worden geboekt. Kies hiervoor als het vliegtuig een 

langere periode in onderhoud gaat. 

Aanvraag reservering 

Deze reservering staat in aanvraag. Je kunt de aanvraag nu afhandelen of gewoon in deze status 

“aanvraag reservering” laten staan. 

Bevestigde reservering 

Kies hiervoor als het vliegtuig daadwerkelijk beschikbaar is voor de aanvrager. Op het moment dat je 

deze status aanvinkt en bevestigd, krijgt de aanvrager een automatisch bevestigingsmail vanuit 

AVRAS. 

Aanvraag lesvlucht 

Deze lesvlucht staat in aanvraag. Je kunt de aanvraag nu afhandelen of gewoon in deze status 

“aanvraag lesvlucht” laten staan.  

Bevestigde lesvlucht 

Kies hiervoor als het vliegtuig daadwerkelijk beschikbaar is voor de aanvrager en er ook een 

instructeur beschikbaar is. (De naam van de instructeur moet ingevuld worden als die er nog niet bij 

staat)  Op het moment dat je deze status aanvinkt en bevestigd, krijgen de aanvrager en de 

instructeur een automatisch bevestigingsmail vanuit AVRAS. 

Gecanceled 

Kies hiervoor als het duidelijk is dat de aanvraag niet naar een ander tijdstip kan worden verplaatst 

en dus uit AVRAS moet verdwijnen. Zet in het vakje “Opmerking” de reden van de cancelation. 

Niet beschikbaar 

Kies voor deze status als een vliegtuig om een andere reden dan onderhoud) niet kan worden 

geboekt. Vink deze status aan en vermeld de reden van “niet beschikbaar zijn” in het vakje 

“Opmerking”. Reden kunnen bijvoorbeeld zijn: gestrand op een ander veld vanwege techniek of 

meteo of een noodzakelijke ingelaste inspectie. 
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• Verander indien van toepassing de naam. (je kunt op deze manier ook een nieuwe boeking 

voor iemand maken die geen toegang heeft tot AVRAS) 

• Klik het vakje "Anoniem" aan als je wilt dat de reserveringsgegevens voor andere gebruikers 

niet zichtbaar mogen zijn. 

• Verander indien van toepassing de instructeur 

• Voeg indien van toepassing een opmerking toe 

 

• Klik op linksonder op de knop  

  



Handleiding AVRAS - ACHA Vliegtuig Reservering Aanvraag Systeem versie 1.1  september 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
13 

 

8. Beschikbaarheid invullen (alleen voor instructeurs) 

Ga  naar AVRAS https://vliegclubhilversum.nl/bookings/ 

Klik op je naam. 

Je komt dan op een pagina met je eigen profiel 

 

Scroll naar het einde van deze pagina: 

 

Je ziet nu een aantal invulvakjes bij de dagen van de week staan. Door op het pijltje in het vakje 

van een bepaalde dag te klikken kunnen je je het begin van je beschikbaarheid opgeven. In het 

vakje daarnaast, de eindtijd van je beschikbaarheid. Zo kun je een hele week invullen. 

https://vliegclubhilversum.nl/bookings/


Handleiding AVRAS - ACHA Vliegtuig Reservering Aanvraag Systeem versie 1.1  september 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
14 

 

Klik na het invullen op de groene button    

AVRAS vult deze beschikbaarheid nu over alle weken in de toekomst in. Dit is dus je vaste 

rooster. 

Afwijkingen in je vaste rooster, bijvoorbeeld door een week vakantie of een andere reden, geef 

je aan door op  button te klikken. 

Je komt nu in een apart invulscherm: 

 

Door te klikken in het bovenste vakje “De week van” verschijnt er een kalender. Klik op de 

maandag van de week waarin je afwijkingen van je standaardrooster wilt aangeven. Vervolgens 

vul je voor deze week de begin- en eindtijden van je beschikbaarheid in.  

Daarna klik je weer op de button   

AVRAS zal nu deze afwijkende week opslaan en op het beginscherm tonen zodat het voor 

iedereen zichtbaar is,  wat in die week je beschikbaarheid is. 
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9. Een aanvraag voor een lesvlucht doen (alleen voor leerlingen) 

Gebrevetteerden kunnen een reserveringsaanvraag maken. (zie hoofdstuk 2) 

 

Klik rechtsboven op de button  

 

 

Het volgende scherm verschijnt:  
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• Kies het gewenste vliegtuig 

• Kies de gewenste datum van en datum tot 

! Je kunt niet verder dan 14 dagen vooruitboeken! 

• Kies de gewenste tijd van en tijd tot 

• Kies bij status "Aanvraag lesvlucht" 

• Bij gebruiker staat je eigen naam.  

! klopt dit niet, dan ben je niet met het juiste userid ingelogd. Log dan uit van de website 

en log in met de juiste userid ! 

• Klik het vakje "Anoniem" aan als je wilt dat andere gebruikers van AVRAS jouw naam niet 

kunnen zien. Ze zien je reserveringsverzoek onder de naam “anoniem”. OPS zie jouw naam 

overigens wél. 

• Als je geen bezwaar hebt dat je naam te zien is bij je reserveringsverzoek, dan laat je het 

vakje open. 

• Kies de naam van de instructeur met wie je gaat vliegen. Als de naam nog niet bekend is laat 

je dit vakje open. 

•  Laat het vakje “Opmerking FI” open. Dit vakje is voor de instructeur bedoeld. 

• Klik op linksonder op de knop  

 

Je ziet je aanvraag nu in de kleur lichtgroen in de kalender staan. Het systeem stuurt een signaal naar 

OPS dat er een reserveringsverzoek gemaakt is. OPS handelt het verzoek verder af. 

Je kunt ook een aanvraag lesvlucht doen door op een leeg vakje in de kalender te klikken. 
Het invullen van het scherm is dan hetzelfde als hierboven beschreven. 
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10. Inloggen op de website 

Om gebruik te kunnen maken van AVRAS moet je ingelogd zijn op de website. 

Ga naar www.vliegclubhilversum.nl 

Zorg dat je helemaal naar de bovenkant van de webpagina scrolt: 

 

Zie je een soortgelijk scherm als hierboven, met alleen het woord “Uitloggen”, dan ben je al ingelogd 

en hoef je niet verder te gaan. 

 

Als je een vakje met Email adres en wachtwoord ziet (zie rode pijl) ziet, vul die gegevens dan in en  

 

En druk vervolgens op het vakje “login” 

 

Je wordt nu ingelogd. 

  

http://www.vliegclubhilversum.nl/
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11. Geen wachtwoord (vergeten) voor de website 

Ga naar www.vliegclubhilversum.nl 

Zorg dat je helemaal naar de bovenkant van de webpagina scrolt: 

 

Als je een vakje met Email adres en wachtwoord ziet (zie rode pijl) ziet, klik dan het blauwe regel 

“wachtwoord vergeten?” 

 

 

Je wordt dan doorgesluisd naar dit scherm: 

 

 

Vul je mailadres is en klik op  

Je krijgt dan een mail met een nieuw wachtwoord. 

http://www.vliegclubhilversum.nl/

