
Bardiensten plannen. 

In 2018 is DLTC overgestapt naar de nieuwe bardienstplanner van de KNLTB, omdat het 

oude systeem van afhangbord.nl door de KNLTB buiten gebruik werd gesteld en is vervangen 

door KNLTB.CLUB. Deze vervanging ging met de nodige aanloopproblemen gepaard, maar 

inmiddels zijn alle diensten overgezet en is het systeem volledig in gebruik genomen.  

Hoe moet je nu inloggen op het nieuwe systeem en hoe moet je een bardienst inplannen? 

Om te beginnen: DLTC gebruikt de club-app van de KNLTB NIET. Dus bardiensten 

inplannen moet altijd via de website https://mijn.knltb.club.  Op deze website moet je 

inloggen met je bondsnummer (8-cijferig nummer op je tennispas) en een wachtwoord dat je 

de eerste keer hebt ingesteld. Lukt dat instellen niet, of ben je het wachtwoord vergeten dan 

staat hieronder een stappenplan om een nieuw wachtwoord in te stellen en bij de 

bardienstplanner in te kunnen loggen 

 

1) Ga naar https://mijn.knltb.club 

2) Zoek op Drachten in het zoekveld van de dienstenplanner dat nu verschijnt 

3) Klik op DLTC 

4) Klik in het inlogscherm dat verschijnt op de knop rechtsonder "wachtwoord vergeten" 

5) Kies in het volgende scherm "Toegangscode kwijt of vergeten" voor inloggen met 

bondsnummer en vul daaronder je bondsnummer (8-cijferig nummer op je tennispas) in en 

klik op de knop "Stuur mij een nieuwe code" 

6) Je krijgt nu een email met een link om je wachtwoord opnieuw in te stellen. 

7) Kies vanuit je emailprogramma deze link 

8) Je krijgt nu een scherm waarin je twee maal een nieuw wachtwoord moet invoeren. Dit kun 

je zelf kiezen. Klik daarna op bewaar. 

9) Je krijgt nu een melding dat je wachtwoord is opgeslagen en dat je de app kunt 

downloaden. Dat is dus NIET nodig. 

 

10) Ga weer naar https://mijn.knltb.club, 

11) Zoek op Drachten, kies voor DLTC en log in met je bondsnummer en nieuwe 

wachtwoord. 

12) nu verschijnt de nieuwe bardienstplanner met aan de rechterkant jouw diensten en de 

beschikbare diensten. 

13) Onderstaande is gekopieerd van de supportpagina van de KNLTB over hoe je een dienst 

moet inplannen https://support.knltb.club/nl/articles/2974-hoe-plan-ik-als-lid-een-dienst-in: 

 In het scherm wat opent zie je de diensten die je vereniging heeft aangemaakt. Blauw 

= een dienst waarvoor je je hebt ingeschreven. Wit = een dienst die ingevuld is en 

Groen = een dienst waar nog mensen voor gezocht worden. 
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 Als je een dienst gevonden hebt klik je op de dienst en plan je in door op de knop 

“Inplannen” te klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


