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Het KNLTB digitale afhangbord in gebruik 
 

1. Download in de App Store (Apple) / Google Play Store (Android) de K.N.L.T.B. ClubApp 

  
 

2. Log in de app in met het bondsnummer en het wachtwoord. 
Het wachtwoord wordt per e-mail door TV Esteren toegestuurd. Geen wachtwoord 
ontvangen? Kijk eerst even in je mailbox in de map spam/reclame/ongewenste e-mail. Nog 
steeds geen wachtwoord ontvangen? Vraag dan per e-mail een nieuw wachtwoord aan bij 
info@tvesteren.nl 
 

3. Kies voor vereniging TV Esteren (door alleen ‘Esteren’ in te vullen in de zoekbalk hoeft niet 
door de gehele lijst te worden gescrold) 

 
4. Klik in de app op de oranje balk ‘Baan reserveren’, zoals hieronder in het blauwe kader 

staat aangegeven. 
 

 
 

5. Kies de dag en het tijdvak waarop je een baan wilt reserveren. Automatisch staat de 
planner op vandaag. 
Wil je op een andere dag een baan reserveren, klik dan op de kalender in de rechter 
bovenhoek, zoals hieronder in het blauwe kader staat aangegeven. 
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6. Klik op het groene ‘+’ teken onder de baan die je wilt reserveren op de dag en tijd dat je 
een baan wilt reserveren.  
Kies met wie je gaat spelen door op het ‘+’ teken te klikken. Dit kan een mede-clublid of 
een introducé zijn. Zie hieronder in het blauwe kader. 

 
 

 

7. Voor het spelen met een mede-clublid kies je voor ‘speler toevoegen’. Vervolgens typ je de 

voornaam van de medespeler en deze verschijnt automatisch. Klik op het ‘+’ teken achter 

de naam van de speler en vervolgens onderaan op de oranje balk ‘speler toevoegen’. 

 
 
Voor het spelen met een introducé kies je voor ‘introducé toevoegen’. Vervolgens vul je de 
naam en het e-mailadres van de introducé in en klik je op ‘introducé toevoegen’. 

 
 

In het vak ‘begin’ kan een afwijkende tijd worden 

gekozen. 
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8. Controleer of alle gegevens goed staan en klik daarna op ‘Reserveren’ 

 
 

9. Je ziet nu een bevestiging dat de baan succesvol is afgehangen. Daarnaast ontvang je 
automatisch een e-mail met de bevestiging van de reservering. 

 


