
Beste leden, 

 

Vanaf 1 oktober 2020 zullen we voor het reserveren (afhangen) van de banen gebruik gaan maken 

van de KNLTB ClubApp. Het huidige systeem Supersaas zal vanaf vrijdag 2 oktober niet meer werken. 

(Tot en met donderdag 1 oktober september kun je nog in Supersaas reserveren.) 

 

 Download KNLTB ClubApp via de App Store op je smartphone of tablet.  

 Zoek en selecteer de juiste vereniging: LTC De Schelde. 

 Registreer jezelf met je bondsnummer en een zelfgekozen wachtwoord. 

 

 

Hoe werkt het? 

 Klik onderaan op Spelen.  

 Klik rechts bovenaan op Baan reserveren. 

 Klik rechts bovenaan op de kalender. 

 Selecteer de datum waarop je wilt afhangen. 

 In het scherm krijg je nu de beschikbaarheid van alle banen te zien. (Veeg naar rechts of links 

om andere tijdstippen te zien.) 

 

 

 

beschikbaar om af te hangen 

 

training 

   

baan afgehangen 

 

competitie 

 

toss 

 

verhuur   

 

Klik op het symbool en vervolgens op Bekijk 

details om meer te weten over de 

betreffende baanreservering. 

 

 



 Klik op  bij het tijdstip en de baan van je keuze om een baan af te hangen. 

 Het is verplicht om de naam/namen van je medespelers toe te voegen. Het aantal minuten 

dat je mag spelen is afhankelijk van het aantal spelers dat geregistreerd wordt: 

2 spelers (dus 1 naam toevoegen) = 30 minuten spelen 

4 spelers (dus 3 namen toevoegen) = 45 minuten spelen 

(lees verder bij Belangrijk voor dubbele speeltijd) 

 

Let op: als je 3 spelers toevoegt, blijft de eindtijd onderin het scherm op een half uur later 

staan dan de begintijd, waardoor het lijkt of je ook dan maar 30 minuten kunt spelen. De te 

spelen tijd wordt echter automatisch aangepast zodra je op Reserveren klikt. 

 

 Klik op Reserveren: je krijgt de melding Baan succesvol gereserveerd. 

 Klik op OK. 

 De baan is nu geblokkeerd.  

 

Als je de afgehangen baan wilt annuleren: 

 Klik bij de juiste datum en baan op het         symbool van je reservering. 

 Klik op Bekijk details. 

 Klik op Reservering annuleren. 

 Klik op Ja, annuleer mijn reservering.  

 

 

Belangrijk: 

 Door 2x na elkaar af te hangen (procedure hierboven dus herhalen), kun je dubbele tijd 

spelen. Dat betekent dus dat je met 2 spelers maximaal 60 minuten kunt spelen en met 4 

spelers maximaal 90 minuten. 

 Wil je toch langer spelen? Dan kan dat zolang de baan niet opnieuw afgehangen is. 

 Iedereen mag maximaal 2 keer per dag een baan afhangen. 

 Afhangen kan tot 15 minuten voor aanvang. Annuleren kan tot 1 minuut voor aanvang. 

 Er kan maximaal 14 dagen vooruit afgehangen worden. 

 Je kunt enkel leden van LTC De Schelde als speler toevoegen. Bij niet-leden kun je ze wel als 

introducé toevoegen. Hiervoor dien je de naam en het e-mail adres van de introducé op te 

geven. Een introducé betaalt 2,50 euro per keer (met een maximum van 4 keer per jaar). 

Introducés die lid zijn van LTC DOS mogen echter gratis en onbeperkt met een lid van LTC De 

Schelde afhangen.  

 Alle spelers en introducés krijgen bij iedere reservering én annulering een bevestigingsmail. 

 Kun/wil je geen gebruik maken van de KNLTB ClubApp? Vraag dan aan één van je 

medespelers om de baan af te hangen. 


