Stappenplan digitaal een baan reserveren/afhangen

Stap 1: als je de KNLTB app niet op je telefoon/tablet hebt staan/hebt gedownload
- Download op je telefoon of tablet de KNLTB clubapp
 Doe dat bij een apple telefoon in de app store

 Doe dat bij een andere telefoon in de Playstore

 De app ziet er als volgt uit:
- Open de app na Installatie op je telefoon/tablet
- Je krijgt dan achtereenvolgens:
 Welkom…introductie…….onderaan klik op: volgende
 Kies je club…..uitleg………onderaan klik op : kies club
 Selecteer jouw club….vul in de zoekbalk in: Dash…..
Er verschijnt dan D.L.T.C.Dash’35/ klik hierop
 Dan blz. met Dash-logo waar je je bondsnummer in moet vullen
Dat vind je op je tennispas
 Je moet nu waarschijnlijk een wachtwoord aanmaken voor deze app

Dit levert momenteel soms problemen op. Zodra daar meer over bekend is, volgt
er een bericht via de mail. Houd ook je spam in de gaten.

Stap 2: Als je de app (al wel) geinstalleerd hebt en je kunt inloggen:

- Als je dat gedaan hebt, kom je ‘in de app’ en geven een paar schermpjes
aan wat ze ondertussen allemaal verbeterd hebben. Leuk, maar minder
relevant.
- Je komt in een scherm met je naam bovenaan en een oranje balk onderaan
waarin staat : Baan reserveren
- Klik dit aan
- Je krijgt een scherm waar alle banen en tijden zichtbaar zijn
 Door naar links/rechts te schuiven met je vinger: de tijden
 Door naar boven/beneden te schuiven: de banen
 Rechtsbovenaaan staat een kleine kalender-afbeelding
Klik hierop en kies de datum waarop je wilt gaan spelen
- Kies een baan en een tijd waarop je wilt spelen. Klik daarvoor op +
Onder het goede baannummer en de goede tijd.
- Er volgt een scherm waarop staat:
 Baannummer (bijvoorbeeld baan 9)
 Type (baanreservering)
 Met wie ga je spelen?
- Speler toevoegen ….klik op + en zoek een speler door naam in te vullen
- klik op de gevonden speler en onderaan op : speler toevoegen
 Datum: daar staat je gekozen datum
 Begin: daar staat je gekozen begintijd
 Einde: daar staat je eindtijd.
 Een oranje balk met daarin: Reserveren.
 Het woord annuleren.
- Klik op wat je wilt: reserveren of annuleren
- Bij reserveren krijg je : Baan succesvol afgehangen
- Je kunt je reservering weer annuleren door in het scherm met
baannummers en tijden je reservering (die nu bestaat uit een klein

tennisballetje) aan te klikken/ dan te klikken op : bekijk details en dan
onderaan te klikken op : reservering annuleren.
Stap 3 als je verder wilt kijken wat je met deze app kunt
- Ga onderaan de verschillende symbooltjes eens bekijken
- Bij het huisje vind je bijvoorbeeld het clubnieuws maar onder info kun je
ook alle leden vinden
- Bij Maatjes kun je een vast of nieuw speelmaatje toevoegen

Niet alles is even interessant, maar je gebruikt alleen dát wat voor jou belangrijk
is.
Zoals in Corona tijd: het reserveren van een baan, anders kun je niet spelen.
En dat is wat we toch allemaal wel graag willen!

