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18-9-2020 
 
        
UITGEBREIDE HANDLEIDING KNLTB-ClubApp na Update sept.2020     
 
Er is een nieuwe update van de KNLTB clubapp, heb je problemen doordat hij niet automatisch 
verschijnt, verwijder dan de oude versie en installeer de app opnieuw! 
 
Dit doe je in de app-store voor I-phones.       
 
Voor Android (Samsung etc.) vind je deze in de  playstore.       
 
Na opnieuw te hebben geïnstalleerd krijg je mogelijk  onderstaand scherm of je krijgt een 
beginscherm met WELKOM, e.v.t. keuze uitlegschermen en weer opvragen van ‘TC de 
Beampipers”.  
 
N.B. Met je eenmaal ingevoerd wachtwoord kun je altijd weer opnieuw inloggen! 
 

 
 
 
 

Vul je bondsnr. in!  

Vul je wachtwoord in en 

klik daarna op ‘inloggen’ 

N.B.: check wel of hier bondsnr. staat. Soms 

staat hier ’ lidnr’. Klik dan op het driehoekje om 

er weer  ‘bondsnr.’  van te maken! 
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Het kan ook zijn dat je bij opening onderstaand scherm krijgt. 
 

 
 
Het volgende scherm  
 

 

Klik hier!  

Klik hier!  
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Het scherm “Spelen” met twee tabbladen Wedstrijden en  Baan reserveren  
 

 
 

Het tabblad  ‘wedstrijden’ is 

vernieuwd met uitvoerige 

informatie over competitie 

en toernooien. 

Als je hierop klikt kom 

je in scherm KNLTB 

Competitie. 

Voor onze club niet 

beschikbaar. 

In de onderste drie 

velden ligt een 

koppeling met ‘mijn 

KNLTB’. 
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Het scherm KNLTB Competitie. 
 

 
 

Klik op BEL om de 

kantine van de club te 

bellen. 

Klik op MAIL om een 

mail te sturen naar de 

club. 

Klik op WEB om naar 

de website te gaan. 

 

Hier zie je de 

competitie soorten van 

onze club. Klik op 

KNLTB Competitie 

2020 

  

Wanneer je hierop klikt 

kom je in Google Maps 
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Het scherm KNLTB Competitie met de teams die aan deze competitie meedoen. 
 

 
 
 
 

 

Scroll naar beneden 

voor het totale 

overzicht en klik op 

een team b.v. 

Beampipers 1 
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Het volgende scherm  met informatie tegen welke teams zij spelen en de standen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik je op het tabblad 

‘Kalender’ of 

‘Resultaten’ en 

vervolgens op een 

vereniging dan krijg je 

alle informatie over de 

club, de aanvoerders, 

direct contact leggen, 

resultaten en spelers. 
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Het scherm  Baarn reserveren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Met het tabblad 

‘baan reserveren’ 

wat naast 

‘wedstrijden’ staat 

gaan we verder. 

Klik je op het 

tabblad ‘maatjes’ 

dan kun je iemand 

zoeken via het 

vergrootglas 

rechtsboven in het 

scherm Tennis, 

zoek de persoon en 

klik deze aan. 

Rechtsboven bij 

deze persoon zie je 

een  sterretje.  

Door aanklikken 

van het sterretje 

verandert de kleur 

in wit. Daarna ga je 

met het witte pijltje 

links boven terug. 

(Je kunt op deze 

manier meerdere 

maatjes tegelijk 

aanmaken). Dan 

met het rode  pijltje 

terug en je maatje 

is vastgelegd. Wil je 

dit weer opheffen 

dan klik je op je 

maatje, vink  het 

sterretje weer uit 

en ga met witte 

pijltje terug! 
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In dit scherm zie je de datum en tijdstip en kun je spelers en/of een introducé toevoegen. 
 

 
 

Wanneer je hier klikt 

kom je in de ledenlijst 

en kies je degene waar 

je mee gaat spelen.   

Speel je met een 

introducé, dan  kun je 

bij ‘Introducé’ zijn/haar  

gegevens invullen. 

Wil je toch niet 

reserveren, ga dan met 

annuleren terug of rode 

pijltje links boven. 
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Tip: Houd je bondsnummer en wachtwoord bij de hand, na een update of wanneer er problemen 
zijn moet je weer opnieuw inloggen . 
 
 
Heel veel succes!          
Namens TC de Beampipers, 
Thea Harkema 

Heb je maatjes 

aangemaakt dan zie je 

ze hier staan. 

Zoek een speler op voor- of achternaam (n.b. 

dit kan soms even duren) De speler komt in 

het scherm te staan, dan moet je hem nog 

wel aanklikken (er komt een vinkje te staan) 

en vervolgens klik je op ‘speler toevoegen’. 

En daarna ‘Reserveren’ 

Na reservering krijgt iedere speler een 

bevestigingsmail van de Beampipers! 

N.B. Is een reservering 

vastgelegd dan verandert 

het baanvakje van groen 

naar wit! Wil je de 

reservering opheffen dan 

klik je op dit witte vakje 

dan op ‘bekijk details’ 

klikken en dan ‘reservering 

annuleren’ en bevestigen! 

Ook van een annulering 

krijgt iedere speler een 

bevestigingsmail. 


