
ZELF BANEN RESERVEREN MET DE KNLTB APP! 

Voor het volgen van lessen of meedoen aan een instuif is reserveren niet nodig. 

 

Ga naar Google Play of de Apple Appstore zoek voor KNLTB en installeer de app op je telefoon of 

tablet met het hier afgebeelde logo 

 
Open de App. 

Zoek in het beginscherm naar “Kadoelen” (zonder ATC) je krijgt dan ons logo te zien en selecteer die. 

 
 
 
 
Je ziet daarna het inlogscherm, log in met je bondsnummer en je wachtwoord 
indien bekend. 
Je bondsnummer staat op de KNLTB pas. 
Wachtwoord vergeten of niet bekend, klik op” Wachtwoord vergeten?” 
Je ontvangt daarna een email met een link om een nieuw wachtwoord te maken. 
 
Je kan ook een nieuw wachtwoord aanvragen bij 
ledenadministratie@atckadoelen.nl  
Met deze inloggegevens kan je ook inloggen op onze website. 

Als je voor de eerste keer inlogt word je rondgeleid in de mogelijkheden van de app 
en kom je uiteindelijk in je eigen ATC Kadoelen omgeving.  
 

 

 

 

 

Onder in het scherm zie je nu een menubalk (Zie afbeelding). 
Home is je eigen pagina ook vandaar uit kun je naar reserveren gaan. 
Klik op “Spelen” en je komt in het scherm waar je een baan kan reserveren (zie 
afbeelding).  
Je ziet het baanschema van de huidige dag, wil je op een andere dag reserveren klik 
dan op de kalender rechtsboven en kies een datum. 
Je kan tot twee dagen vooruit reserveren. 
De groene blokjes met een + zijn de beschikbare uren per baan. 

Een wit blokje is een gereserveerde tijd per baan. 

 

 

Menu, 

Met “Club” kom je bij de nieuwsitems, Agenda, je bardiensten overzicht en de 
ledenlijst. 
Met “Maatjes” kan je je vaste medespelers vastleggen. 
Met “Meer” kan je de app instellingen aanpassen en zie je je eigen speelsterkte. 
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Kies een datum als je voor een volgende dag wil reserveren. 

Kies een baan en tijd door op groene vakje met ‘+’ te klikken. 

Kies speler om toe te voegen door op zwarte ‘+’te klikken, je kan een speler zoeken op naam. 

Maatjes staan direct in het scherm om te kiezen. 

Als je met een introducé wil reserveren moet vooraf € 7,50 worden betaald, zie de volgende bladzijde. 

Je kan eventueel de begintijd aanpassen, de speeltijd is altijd één uur per reservering. 

Klik nu op “Reserveren” 

 

Als je alles goed hebt gedaan zie je een balletje of je foto in een wit vlak op het door jou 

gekozen tijdvak. Als je er op klikt zie je de namen van de spelers. 

Toch iets niet goed? Druk op annuleren 

Het laatste scherm geeft een bevestiging. 

In het Home scherm kan je de baanreservering controleren en zo nodig nog annuleren 

Ga je toch niet spelen? 

Annuleer dan je reservering dan kunnen andere leden de baan weer reserveren. 

 

 

 

DE AFSPRAKEN VOOR DE BAANRESERVERING, 

Banen kunnen vanaf 60 uur voor de aanvangstijd worden gereserveerd. 
Er kan maximaal 12 keer per jaar worden gereserveerd met een introducé. 

 

  



 

Vooraf betalen voor introducés bij reserveren met de KNLTB App. 

Reserveer een baan op de bekende wijze met de KNLTB App.  
Een introducé toevoegen, vul de gevraagde gegevens in en je krijgt na het toevoegen van deze introducé 
onderaan “Betaal boeking (€7,50)” te zien, na aanklikken word je doorgestuurd naar de betaalpagina 
(Winkelmandje) en betaal met IDEAL of na bevestiging met je Bank App. 
Na betaling wordt de baan gereserveerd en ontvang je een bevestiging via info@atckadoelen.nl  

Betaling mislukt of geannuleerd? 
Je kunt na het maken van de reservering binnen 15 minuten de betaling afronden. 
Een onbetaalde of mislukte reservering wordt rood gekleurd in het overzicht en wordt na 15 minuten verwijderd. 

Een betaalde reservering annuleren? 
Een betaalde reservering kan tot 30 minuten voor aanvang worden geannuleerd en de €7,50 word dan 
teruggestort.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze leden kunnen maximaal 12 keer per jaar met een introducé een reservering maken. 

 

Het Bestuur. 
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