
 

Hoe een baan reserveren, de uitgebreide versie. 
Belangrijk! 

 Je maakt alleen een reservering op afstand 

 Je kan alleen een reservering maken voor vandaag en/of voor morgen 

 Maak je een reservering voor vandaag, dat kan tot een kwartier van tevoren 

 Er kunnen 3 reserveringen per dag gemaakt worden, na 18.00 uur echter 1 reservering 

 Verwijder jouw reservering als je toch niet kan 

 Speelduur:  
o 2 spelers – 30 minuten, 60 minuten voor 18.00 uur 
o 3 spelers – 45 minuten 
o 4 spelers – 60 minuten 

 
Zijn er bepaalde instellingen die in de praktijk niet blijken te werken, geef het aan ons door zodat wij kunnen 
bepalen of we de instellingen moeten veranderen. 
 
1. Via internet, op basis van een enkelspel 
2. Via de knltb app, op basis van een dubbelspel 
 
1) Een baan reserveren via internet 

a) Een baan reserveren via internet werkt het beste met Google Chrome 
b) Ga naar www.ktv-vanpolanen.nl 

 
c) Log in via Mijn Club 

 
d) Vul je bondsnummer en je wachtwoord in 



 
e) Klik op inloggen 

i) Weet je het wachtwoord niet meer, klik op Wachtwoord vergeten? 
f) Ben je op de homepage en al ingelogd, klik dan op Mijn Club 
g) Onder Mijn K.T.V. van Polanen klik op Baan afhangen en nogmaals op Baan afhangen 

 
h) Onder Spelers zoek je je maatje op  



 
i) Selecteer de juiste persoon 

 
j) Klik op volgende 
k) Kies en selecteer in de beschikbare dagen het tijdvak: Ochtend – Middag – Avond 



 
l) Klik op volgende 

 
m) Selecteer de baan en de tijd 



! Je ziet in dit voorbeeld dat baan 2 tussen 13.00 en 18.00 niet gereserveerd kan worden. In dit geval is dat door 
training. 

 
n) Klik op volgende 

 
o) Controleer: speler, datum, tijd en baan 
p) Klik op Vorige om aan te passen 
q) Klik op Bevestigen 



 
r) Baan is gereserveerd. In dit geval krijgen Robert en ik een mail met de reservering 
s) Je kan de boeking verwijderen als je op het rode icoontje klikt 
t) Klik op Mijn agenda 

 
u) De reservering verschijnt ook in jouw app en in de app van je maatje 

 
 

  



 
2) Een baan reserveren via de knltb app 

a) Download de app in Google Play Store of de App Store 
 

 
e) Vul je bondsnummer en je wachtwoord in (wachtwoord is dezelfde als die van hierboven) 
f) Klik op Inloggen 

i) Weet je het wachtwoord niet meer, klik op Reset mijn wachtwoord 
g) Klik op Baan reserveren  

b) Open de app 
 

c) Zoek en selecteer onze 
club 

 

d) Log in 
 

   



 
h) Scroll naar links of rechts om een tijd te selecteren (selecteer eventueel een andere dag via het kalender 

icoontje) 
i) Klik op het plusje bij de juiste tijd en baan 
j) Voeg speler(s) toe 

 
 
       
 

 

 

 



 
k) Klik Reserveren  l) Klik op home 

    


