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Handleiding inloggen en baan reserveren 

Om het risico van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, vragen wij van 

alle seniorleden die willen vrij tennissen, om van tevoren op afstand af te 

hangen.  

Op afstand afhangen kan op twee manieren: via de website van  
TV Steensel of via de ClubApp op je mobiele telefoon. We leggen je precies uit 

hoe het werkt. 

Afhangen via de website 

Ga naar https://www.tvsteensel.nl en klik rechtsboven op <Mijn Club>. Log in 

met je bondsnummer en je wachtwoord. Dat nummer vind je op je tennispas 

of in de Welkomstmail. 

• Heb je geen bondsnummer? Dan moet je inloggen met je clublidnummer. 
Je clublidnummer staat in de Welkomstmail. 

• Is dit de eerste keer dat je inlogt op de website of de ClubApp?  
Of weet je je wachtwoord niet meer? Klik op <Wachtwoord vergeten> en 

voer je bonds- of clublidnummer in. Klik op <Reset wachtwoord>.  
Je ontvangt een e-mail met instructies waarmee je een nieuw 

wachtwoord kunt aanmaken. 

1. Zodra je bent ingelogd, kom je in je persoonlijk overzicht. Klik op de 

derde tab <Baan afhangen> en doorloop de stappen om medespelers, 
datum, tijd en baan te kiezen. 

2. Je ontvangt per e-mail een bevestiging. 
3. Op dezelfde manier kun je bij verhindering je baanreservering annuleren. 

4. Kom op het gereserveerde tijdstip naar de baan, maar niet eerder.  

Afhangen via de ClubApp 

1. Download eerst de ‘KNLTB ClubApp’ op je smartphone.  

o voor Apple iPhone 
o voor Android 

2. Kies je vereniging TV Steensel. 
3. Log eenmalig in met je bonds- of clublidnummer en kies een wachtwoord 

door te klikken op <Reset mijn wachtwoord>.  

Op <Home> vind je meteen een oranje knop <Baan reserveren>. Het 

werkt intuïtief: je kiest achtereenvolgens medespelers, datum, tijd en baan. 

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar website@tvsteensel.nl. 

https://www.tvsteensel.nl/
https://apps.apple.com/nl/app/k-n-l-t-b-clubapp/id1450502339
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl
mailto:%20website@tvsteensel.nl

