
Handleiding KNLTB.Club app   

In deze handleiding wordt op summiere wijze uitleg gedaan over de KNLTB.Club app, uitgebreide 

informatie is te vinden op de website van de KNLTB.   

U heeft hoogstwaarschijnlijk al de beschikking over de inloggegevens want die heeft u aangemaakt ten 

behoeve van het plannen van de bardiensten, mocht u hierover nog niet beschikken s.v.p. een bericht 

sturen kunnen we u alsnog onderstaande uitnodiging sturen.  

   

   

  

 



Zodra u bent ingelogd wordt in het eerste tabblad (Club) een weerstation getoond.   

Vervolgens kunt u naar beneden scrollen om de vijf laatste toegevoegde nieuwsberichten (Clubnieuws) 

in te zien. Tik een nieuwsbericht aan om deze te openen. Wilt u nog meer nieuwsfeitjes inzien, tik dan 

op de knop "AL HET CLUBNIEUWS".   

 

Daaronder heeft u de mogelijkheid om clubleden te zoeken. 

 

Daarna worden alle belangrijke agendapunten getoond onder de “Club agenda” en een link 

(Organisatie) naar de contactgegevens van de vereniging, is er tevens een link naar de Clubsponsors en 

als laatste een link naar de (Bar)dienstenplanner.  

 

U kunt zich via de ClubApp inplannen voor allerlei soorten (bar)diensten. Via de instellingen binnen 

de ClubApp kunt u zelf aangeven of u hier herinneringen over wilt ontvangen. Ook kunt u de 

(bar)diensten synchroniseren met uw persoonlijke agenda. Daarnaast is ook de persoonlijke agenda op 

het profiel aangepast; de agenda toont nu alle reserveringen, (bar)diensten en clubevenementen 

waarvoor u bent aangemeld. Zo bent u overal van op de hoogte! 

 

   

 

 

 

 



   

  

   

Instellingen   

Het tweede tabblad (Mijn profiel) kunt u inzien door op het tabblad te tikken of te 'swypen' naar links. 

Op dit tabblad staat uw profiel met uw naam, uw leeftijd en uw speelsterkte. Als u uw profielfoto wilt 

aanpassen, tik dan op het camerasymbooltje aan de rechterkant van uw profielfoto.   

LET OP!! De profielfoto is tevens de foto die op het bondspasje in het begin van het seizoen wordt getoond. 

Deze moet voldoen aan vaste regels gelijk aan een pasfoto. Maak dus een goede selfie van niet te veraf, 

anders wordt deze afgekeurd door de ledenadministrateur.   

Door op het instellingensymbool te klikken bestaat de mogelijkheid 

om bepaalde (niet alle) informatie die bekend is bij de 

ledenadministrateur van de vereniging aan te passen. Zo kunt u zelf 

uw e-mailadres en uw telefoonnummer aanpassen indien nodig. U 

kunt er tevens voor zorgen dat andere leden de gegevens niet te zien 

krijgen door deze op 'niet zichtbaar' te zetten.   

U heeft tevens de mogelijkheid om eigen agenda-items toe te voegen 

aan de KNLTB.Club app. Zodra u de agenda aantikt krijgt u een 

overzicht van uw agenda's die u wilt koppelen aan de app. Voeg uw 

beschikbare agenda toe en vanaf dat moment kunt u via de club app 

niet alleen de agenda-items van de vereniging inzien maar ook uw 

eigen agenda-items. Zo heeft u een volledig overzicht over uw 

beschikbare tijd zowel voor de vereniging als privé.    

   

Het volgende tabblad (Maatjes) is bedoeld om contact te leggen met leden van dezelfde speelsterkte en/of 

leeftijd, maar ook om snel contact te leggen met de maatjes waar u regelmatig mee op de baan staat. Tevens 

kunt u hier zelf aangeven of u beschikbaar bent als maatje.   

   

Bert Vriens   



Om uw voorkeuren aan te passen tikt u op de knop "MIJN VOORKEUREN & INFO". Vervolgens stelt u 

hierin op basis van welke gegevens u eventueel gevonden en uitgenodigd wil worden als (tennis)maatje.   

Door op het tabblad "OVER JOU" te tikken kunt u in het kort een omschrijving geven van uzelf.   

HET ZOU LEUK ZIJN ALS 

ZOVEEL MOGELIJK LEDEN 

ZICH AANMELDEN ALS 

MAATJE!!   

Zodra u bent toegevoegd als maatje, 

krijgt u een overzicht te zien van 

andere leden die zich ook hebben 

toegevoegd.    

Door op de foto van een maatje te 

tikken krijgt u inzage in zijn/haar 

gegevens en kunt u een verzoek sturen 

om maatjes te worden.   

U kunt een maatje ook via de app 

direct bellen of e-mailen. Op die 

manier heeft u altijd via de app alle 

benodigde gegevens van uw 

tennismaatjes bij de hand.   

   

In het laatste tabblad (Meer) is informatie/nieuws van de KNLTB te vinden en kunt u persoonlijke 

instellingen maken van de club app.   

   

   



Tijdens de komende periode zullen er steeds meer functionaliteiten in de club app beschikbaar 

komen. Hiervan wordt u t.z.t. op de hoogte gesteld, ga voor meer informatie over de mogelijkheden 

van de club app naar de website van de KNLTB.   

https://www.knltb.club/app/  

 

Nieuwe functionaliteit: competitiestanden deze functionaliteit gaat de MijnKNLTB app vervangen  

 
.   

  

Ga naar het tweede tabblad (Mijn profiel) daarna naar Favorieten zoeken en vervolgens naar 

Verenigingen; 

 

- Zoek op clubnaam of plaatsnaam 

- Kies de van toepassing zijnde competitie 

- Klik op de klasse waar u in speelt   

- Voeg toe aan uw favorieten door het “hartje” aan te klikken deze kleurt daarna oranje 

 

Nu zie je het overzicht met de rangen en standen van de deelnemende teams.   

- Klik op tabblad Kalender voor de wedstrijddagen onder Resultaten ziet u de competitiedagen met de   

uitslagen van de teams die tegen elkaar hebben gespeeld   

- Klik op de tegen elkaar spelende teams om de gespeelde wedstrijden en setstanden te bekijken   

   

   


