
KNLTB Club App

Op Android aan de slag met….



Zo ziet de desktop van mijn GS270 er uit zo rond 19:53.

De batterij heeft zijn beste tijd gehad en de Wifi werkt hier goed.

U ziet rechts het icoon van de Google Play Store.
Dat hebben we nodig om de KNLTB Club App op te halen.

Tik op het Play Store icoon en we gaan verder op de volgende pagina. 



Geen idee waar al die plaatjes vandaan komen.

Gelukkig gaan we die allemaal negeren.

In het grijs zien we: Zoeken naar apps e…

Ik moet een nieuwe telefoon kopen, de tekst past niet.

Tik op het woord Zoeken en we gaan naar de volgende pagina.



Het toetsenbordje kwam tevoorschijn en…

Ik ben meteen heel ijverig geweest en heb de letters knltb ingetypt.

Terwijl ik dat deed, kwamen er steeds meer teksten die met knltb beginnen in 
beeld. Een van de teksten is KNLTB ClubApp met een oranje icoontje ervoor.

Tik op de regel met KNLTB ClubApp en we gaan naar de volgende pagina.



Dat lijkt wel wat we willen hebben.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, ziet er goed uit.

Tik op de tekst Installeren en we gaan naar de volgende pagina.



Nu moeten we enig geduld betrachten.

Die Play Store heeft het hardstikke druk met al die download verzoeken.

We worden een beetje bezig gehouden door een percentage tellertje
dat bijhoudt hoeveel hij al gedaan heeft. 

Op enig moment zal het tellertje 100% worden.

Wij gaan dan naar de volgende pagina.



Wat ons opvalt is dat de Openen knop, die eerst grijs was, groen geworden is.

Dit geeft aan dat we erop kunnen tikken.

Door een tik op Openen gaan we naar de volgende pagina. 



Normaliter volgen na openen lastige vragen met betrekking tot het configureren
van een app. 

We hebben mazzel: de KNLTB Club App vraagt om iets wat we weten: wij zijn van 
LTV Breukelen.

Dat moeten we ingeven waar nu Zoek naar jouw club.. staat.

Tik op Zoek en we gaan naar de volgende pagina.



We beginnen maar met tikken van het woord breukelen.

Nadat we de u hebben ingetypt komt L.T.V. Breukelen in beeld.

Genoeg getypt, tik op L.T.V. Breukelen en….

We gaan naar de volgende pagina.



Weer meer vragen:

Ons bondsnummer. Tik op bondsnummer en het toetsenbord verschijnt.

Type uw bondsnummer in.

Tik op Wachtwoord en typ uw wachtwoord.

Ik heb even wat voorwerk gedaan en we gaan naar de volgende pagina.

Op het onwaarschijnlijke geval dat u uw wachtwoord vergeten bent kom ik nog 
terug.

Maar nu eerst naar de volgend pagina. 



Alleen nog op Inloggen tikken er we zijn “ready to go” zoals de Engelsen
zeggen.

Tik op inloggen en we gaan naar de volgende pagina.



Het systeem gaat het spannend maken: zo’n ronddraaiend dingetje ten teken dat
hij er even over na moet denken.

Zouden ik wel het goede wachtwoord hebben ingegeven?

Het antwoord staat op de volgende pagina.



Daar heb je het al. 

Vergeten of had ik toch weer dikke vingers (meerdere toetsen tegelijk
indrukken) zoals gewoonlijk.  

Kan ik gelijk mooi Wachtwoord vergeten laten zien.

Tik op OK en we gaan naar de volgende pagina.



In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat u het papiertje met uw wachtwoord
niet meer kunt vinden brengt Wachtwoord vergeten uitkomst.

Tik op Wachwoord vergeten.

We gaan naar de volgende pagina. 



Tik op bondsnummer

Typ uw bondsnummer

Tik op Reset mijn wachtwoord

En we gaan weer naar de volgende pagina



Vanaf hier wordt ons geduld andermaal op de proef gesteld.

Het zal even duren totdat de e-mail aankomt op uw primaire email adres.

Uw primaire email adres is het bovenste email adres in de lijst met email 
adressen die de ledenadministratie van u heeft. Dit is niet noodzakelijk
hetzelfde adres als het adres waar facturen heen gaan. 

Even een email client opsporen, wachten tot de email komt. Open de email en
druk op de link Wachtwoord opnieuw instellen.
Op het volgende scherm twee keer hetzelfde wachtwoord intypen en het nu 
wel onthouden.

Tik daarna op OK en we gaan naar de volgende pagina.



Deze keer laten we ons niet foppen.

We typen in een keer het goede wachtwoord in en….

Tik op inloggen om naar de volgende pagina te gaan.



Ik wist het deze keer nog.  En het system brengt mij bij een venster waar ik een
baan kan reserveren. 

Dat gaan we meteen doen. 

Als u nog geen baan hebt gereserveerd, ziet het venster er iets anders uit, maar 
er is wel een knop Baan reserveren beschikbaar.

Er zit een klein addertje onder het gras hier: als uw contributie niet voldoende
betaald is, zal de knop Baan reserveren niet beschikbaar zijn.

Tik op Baan reserveren om naar de volgende pagina te gaan.



Het overzicht laat de beschikbaarheid van de banen zien op de geselecteerde
datum. De eerste keer dat u dit venster ziet is dat de datum en tijd van nu.

U kunt een baan reserveren tussen 1 seconde en 8 dagen vooruit.

Ik ga morgen een baan reserveren.

Tik op het kalender icoontje om morgen te selecteren en maar weer eens naar de 
volgende pagina te gaan.



De kalender wordt getoond.

De datum van vandaag is geselecteerd.

Datums voor vandaag zijn licht en kunnen niet geselecteerd worden.

Morgen is het de 14e.

Tik op 14 en we gaan naar de volgende pagina.



Hier zien we het baan overzicht

We kunnen het overzicht naar link of rechts schuiven en ook omhoog en omlaag.

Zorg dat de tijd waarop u wilt reserveren op de tijdbalk zichtbaar is.
In mijn geval was dat 19:00.

U ziet dat om 19:00 baan 7-9 een groen plusje hebben. Dit betekent dat alledrie
de banen gereserveerd kunnen worden.  

Ik wil op baan 9 spelen en tik op het plusje van baan 9.

Zoals verwacht gaan we naar de volgende pagina.



Het begint goed: Baan 9 afhangen van 19:00 tot 20:00 op donderdag 21 mei.

Knappe computer dat hij dat allemaal onthouden heeft.
Wat hij nog niet weet is wie de (on)gelukkige is waarmee ik ga tennissen.

Tik op het zwarte plusje naast Speler toevoegen en…

We gaan weer eens naar de volgende pagina



Ik kan nu kiezen uit iemand van de ledenlijst.

Het system zal ons helpen zoeken.

Tik op Zoek naar spelers en begin de naam de speler in te typen.

En ga onderwijl naar de volgende pagina.



Terwijl ik naar deze pagina ging heb ik al wat typewerk gedaan en u raad het al:

Nadat ik rien t ingetypt had wist het systeem dat Rien Ton het slachtoffer zou
worden.

Tik op he bolletje naast Rien Ton.

We gaan naar de volgende pagina 



Er zijn twee veranderingen: het system heeft goedgekeurd dat ik met Rien Ton ga
tennissen want er staat een oranje vinkje achter zijn naam.

De Speler toevoegen knop is beschikbaar gekomen en ook oranje geworden.

Tik op Speler toevoegen om naar de volgende pagina te gaan.



We krijgen nu een overzicht wat het systeem van onze reservering weet.

Op de knop aan de onderkant staat Reserveren.

Die moeten we nog even in beeld schuiven op de volgende pagina.



En hier is dan het moment supreme:

Tik op de Reserveren knop en klaar is Jos.

Even op de volgende pagina kijken, je weet maar nooit.



Oef. Narrow escape, maar ons geduld is beloond…

Evenwel: het advies is om altijd even na te kijken of de baan wel echt
gereserveerd is (lang verhaal wat hier allemaal nog fout kan gaan)

Tik op OK om verder naar de volgende pagina te gaan



Op het venster hiernaast kunt u zien dat het bijna gelukt is om de baan te
reserveren. Als het helemaal gelukt zou zijn zou er een wit balletje staan.

Ik kan u verzekeren het witte balletje is gekomen en ik heb erop getikt.

Op de volgende pagina zien we het resultaat.



Dit is een samenvatting van de resevering.

Het feit dat we die kunnen zien betekent dat de reservering echt gemaakt is.

Tik op Bekijk details voor alles van deze reservering.

Op de volgende pagina natuurlijk. 



We zien hier dat Jos en Rien een reservering hebbenr op 21 mei van 19:00 tot 
20:00.

Er is echter een klein complicatie: Ik heb Rien nog niet gevraagd of hij daar wel zo 
blij mee is.

Nu weet ik dat Rien liever om 09:00 speelt. Dus laten we de reservering maar 
annuleren.

We kunnen meteen op Rerservering annuleren tikken.

We kunnen ook terug gaan naar onze home page door op het oranje pijltje link 
boven te tikken. Dat doen we.

En we gaan naar de volgende pagina.



We zijn terug op onze overzichtspagina.

Tik op de baan reservering van 21 mei 19:00

En ga naar de volgende pagina



Hier zijn we eerder geweest toen we in detail naar de reservering keken.

Tik op Reservering annuleren om deze reservering uit het system te
verwijderen.

Het resultaat ziet u op de volgende pagina.



Even buiten de waard gerekend.

Het systeem wil weten of we echt van deze zo bloedig verworven reservering af
willen. Het systeem heeft wel een voorkeur voor annuleren.

Tik op Ja om de reservering te annuleren.

Het resultaat is op de volgende pagina te zien.



Ik heb weer twee reserveringen.

Dat is net zoveel als toen ik met deze ppt (Power Point Presentatie) begon.

Ik hoop dat u genoten hebt en er ook wat van opgestoken hebt.

Veel sterkte met het op afstand afhangen en tot ziens op de tennisbaan.


