Handleiding baan reserveren op afstand en via afhangbord
Hoe werkt het?
Via de KNLTB.Club App
1. Ga naar het menu dat door een Balletje wordt aangegeven
2. Klik op een + teken om een medespeler toe te voegen
3. Kies één medespeler en voeg bij dubbelspel meerdere medespelers toe
4. De optie “introducé toevoegen” is niet mogelijk
5. Kies een dag
6. Kies een tijd
7. Kies een baan
8. Klik op bevestigen
9. Je ontvangt per mail een bevestiging van de reservering
Via de website
1. Ga naar de website www.ltcbijstervelden.nl
2. Klik op het = teken rechtsboven (dit zie je alleen als je de website op je telefoon bekijkt)
3. Klik op Mijn club
4. Log in met je bondsnummer of clublidnummer (druk op pijltje en kies daarvoor) en wachtwoord
5. Klik bovenin op de tab Baan afhangen
6. Klik op de groene knop Baan afhangen
7. Kies in het veld Spelers jouw medespeler, door de naam in te vullen van de
door jou gewenste medespeler
8. De optie “introducé toevoegen” is niet mogelijk
9. Klik in het groene vlak op volgende
10.Kies voor de Ochtend, Middag of Avond van de dag/datum waarop je wil
spelen
11.Klik in het groene vlak rechtsonder op volgende
12.Kies op de gewenste baan een tijdstip (op hele of halve uren)
13.Klik in het groene vlak op volgende
14.Klik in het groene vlak op bevestigen
15.Jij en je medespeler ontvangen allebei een bevestiging van de reservering per
mail
16.De reservering vind je terug onder Mijn LTC Bijstervelden – baan afhangen
17.Hier kun je ook de reservering ongedaan maken met de rode knop

18.Na hierop te hebben gedrukt, krijg je de vraag om het te
bevestigen. Als je dat doet, ben je de reservering kwijt, eerder niet.
Via het afhangbord
1. Druk op het afhangbord op “start”
2. Kies “baan afhangen”
3. Haal een KNLTB pas door de paslezer
4. Je ziet jouw eigen pasgegevens met foto in het scherm
5. Druk op “speler” om een speler toe te voegen
6. Haal de volgende KNLTB pas door de paslezer
7. Heb je alle spelers toegevoegd? Klik dan op “oké, kies nu een baan”
8. Kies een baan
9. Bevestig je keuze
10.In het scherm zie je op welke baan je gaat tennissen en de tijd.

