
 

Handleiding Clubapp / spelregels  

Hoe kom ik aan de Clubapp? 

Je kunt de Clubapp zowel op je (smart)telefoon als op je computer downloaden via: 

 Voor Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl 

 Voor IOS: https://apps.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1124390744?l=en 

Dit zijn de programma’s die je normaal ook gebruik om Apps te downloaden. 

 

Hoe hang ik een baan af? 

1) Open de App; 

2) Ga naar “Spelen” 

3) Kies “Baan reserveren” 

4) Kies een vrije baan 

5) Kies het tijdstip waarop je wil spelen en een baan beschikbaar is (tik op het groene 

blokje onder dat tijdstip) 

6) Je ziet nu op het scherm staan “Met wie ga je spelen”, klik dat aan 

7) Er verschijnt nu een scherm waarop je de naam van de speler in kunt typen en daarna 

verschijnt die naam 

8) Tik op die naam en op “Gereed” 

9) Tik op “Speler toevoegen”  

10) Je ziet nu met wie je speelt en op welk tijdstip 

11) Tik op “Reserveren” en op het scherm verschijnt het bericht “Baan succesvol 

afgehangen”. De reservering is nu gedaan. 

12) Beide spelers ontvangen een e-mail ter bevestiging van de reservering 

 

Spelregels: 

 

1) Iedere enkelpartij duurt 45 minuten; 

2) Reserveer altijd aansluitend aan de voorgaande reservering, dus als de voorgaande 

partij eindigt om 19.45 uur, reserveer dan jouw partij vanaf 19.45 uur en niet pas om 

20.00 uur. Als dat gebeurt, verliezen we behoorlijk wat speeltijd op een dag; 

3) Kom slechts 10 minuten voordat je moet spelen op het park; 

4) Neem de pas van je medespeler en bevestig via het afhangbord je reservering, let 

hierbij op dat je voldoende afstand houdt van eventuele andere aanwezigen 

5) Gebruik zo veel mogelijk dezelfde ballen; 

6) Gebruik het scorebord niet; 

7) Kijk bij het wisselen van de banen goed naar degene die van de baan afkomen en 

houdt de afstandsregel in de gaten. 

8) De Clubapp staat (vooralsnog) zo ingesteld dat je maximaal 1x per dag en 3x per 

week kunt spelen. Afhankelijk van hoe een en ander gaat lopen, passen we dit aan. 

9) Houd je aan de “Instructie spelers” zoals je die hebt ontvangen en is opgehangen op 

het park. 
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