
ClubApp 

Ruim de helft van onze leden gebruikt de ClubApp inmiddels. Het is nog nooit zo makkelijk 

geweest om up-to-date te blijven met jouw club, banen te reserveren, competitie uitslagen 

te bekijken en een maatje te zoeken om mee te spelen. Of automatisch een berichtje op je 

mobiel, bijvoorbeeld bij afgelastingen. 

 

Installeren  

Allereerst dien je de app te downloaden.  

Dit kun je doen in de App Store:  KNLTB ClubApp in de App Store (apple.com) 

of via Google Play:     KNLTB ClubApp - Apps op Google Play 

Zodra je de app hebt gedownload, zoek je jouw club op via de zoekfunctie en kan je 

inloggen.  

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1450502339
https://apps.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1450502339
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl&gl=US


Inloggen 

Nadat je jouw vereniging hebt geselecteerd, krijg je het inlogscherm. Hier log je in met je 

bondsnummer.  

Je bondsnummer staat op het gegeven pasje van de club of kun je opvragen bij de 

ledenadministratie.  

Je wachtwoord kun je ook opvragen bij de ledenadministratie of zelf installeren door op 

‘reset mijn wachtwoord’ te klikken, dan wordt er een mail verstuurd naar jouw 

geregistreerde e-mailadres. 

Ook kun je hier bij de app inloggen als gast. Dit betekent dat je niet alles kan bekijken in de 

app en ook geen banen kan reserveren. 

 

Wachtwoord vergeten?  

Ben je je wachtwoord kwijt of vergeten? Allereerst kun je deze aanpassen door ‘reset mijn 

wachtwoord’ te selecteren.  Je dient in dat scherm je bondsnummer in te vullen, er wordt 

een e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat daar aan gekoppeld is. Komt er geen mail 

binnen? Vraag aan de ledenadministratie (leden@ypelaer.nl) of ze het juiste  e-mailadres 

hebben maar bekijk allereerst je spam-box.  

Hieronder beschrijven we enkele mogelijkheden om je ClubApp te personaliseren, wat 

mogen andere leden van mijn persoonlijke gegevens zien, waar wil ik berichten voor 

ontvangen, hoe vind ik een maatje voor een  potje tennis/padel 

mailto:leden@ypelaer.nl


 

De pagina ‘Home’ binnen de ClubApp is de plek waar je een overzicht hebt van alle 

clubactiviteiten die relevant zijn voor jou. Dit is jouw persoonlijke club agenda. Hier staan je 

baanreserveringen of een toernooi waar je voor bent ingeschreven (dit kan via club > 

agenda).  

Door rechtsboven op het icoontje te klikken, kan je filteren op type activiteit.    

                                                    

Hierdoor heb je zelf controle over wat er wordt getoond in jouw agenda.                                             

“Diensten”, daarvan wordt (nog) geen gebruik gemaakt, bardiensten (oa) gaan via 

barboek.nl  

 

Baan reserveren 

Vanuit het home-menu kun je ook een “Baan reserveren”, de vrije banen/uren zijn de 

groene blokjes. 

Je moet met minimaal 2 personen dus dien je een speler toe te voegen. Zoek een speler uit 

het leden-bestand of kies een van jouw maatjes.  



Spelen met introducé 

Wil je nu iemand een keertje uitnodigen om kennis te laten maken met tennis en/of padel 
zonder meteen lid te worden? 

Er bestaat de mogelijkheid om (maximaal 5x p.j.) een introducé mee te nemen naar de baan, 
het werkt als volgt: 

• Bij het online afhangen* in de KNLTB-clubapp moet je aangeven dat je met een 
introducé speelt 

• Stuur een aparte mail naar introduce@ypelaer.nl met hoeveel introducees je speelt 
met daarbij je mobiele nummer! 

• Je krijgt na een tijdje een betaalverzoek van €5,= per introducé. We gebruiken dit 
nummer alleen om een betaalverzoek te sturen, het nummer wordt daarna 
verwijderd. 

Een handig item is “maatjes”., waarin je leden kunt plaatsen waarmee je vaak speelt, 

makkelijk bij het reserveren van een baan. Voorlopig hebben we ook 3 groepen aangemaakt. 

Ben je beginnend lid of zoek je iemand om mee te spelen, meld je dan aan in deze groep om 

in contact te komen met andere leden. Let wel, alle leden kunnen meekijken wat je in deze 

groep plaatst. Je afmelden kan ook weer. 

 

 

 

mailto:introduce@ypelaer.nl


 

Onder “Meer” staat oa je profiel, hier kun je aangeven wat je zichtbaar wilt maken naar 

andere leden. Daarvoor klik je rechtsboven op het icoontje Hier kun je ook je 

telefoonnummer/mobiel/e-mail aanpassen.  

 

 



Tevens kom je via “Meer” bij de App instellingen. Hier kun je push-berichten aan-/uitzetten. 

Laddercompetitie en diensten gebruiken we (nog) niet.  

 

Uiteraard is er nog veel meer te vinden in de ClubApp en wordt er constant aan 

verbeterd/uitgebreid, maar we hebben hier alvast de belangrijkste items weergegeven.  



  


