LET OP!

Browser ondersteuning MijnKNLTB

De nieuwe versie van MijnKNLTB werkt via een webbrowser. Omdat niet alle webbrowsers
hetzelfde werken, hebben we een overzicht gemaakt van de mogelijkheden per browser. Ook is
aangegeven wanneer er extra handelingen nodig zijn om MijnKNLTB te gebruiken.
Voor MijnKNLTB kun je gebruikmaken van de volgende webbrowsers:
 Internet Explorer (aanbevolen): versie 7 t/m 9, vanaf 10 in compatibiliteitsmodus.
Webbrowserproblemen voor Windows 10 gebruikers, klik hier.
 Firefox: vanaf versie 3.x
 Safari: nieuwste versie zie toelichting laatste pagina

Handleiding opzoeken JRT
Log in op MijnKNLTB via www.mijnknltb.nl. Houd daarvoor je bondsnummer en wachtwoord bij
de hand.
1. Ga via Mijn Tennis → Toernooien → Toernooikalenderzoeker.

2. Klik op Toernooikalenderzoeker.

Selecteer vervolgens:
 Bij Bond/District kies je voor ‘KNLTB Landelijk’
 Type in het veld achter kalendernaam ‘2017’
3. Druk op de button ‘Zoeken’.
In het scherm worden nu de toernooikalenders getoond. Dit overzicht kan bestaan uit meerdere
pagina’s (zie nummers rechts onder), op de laatste pagina staan de kalenders met daarop de
jeugdranglijsttoernooien.
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4. Selecteer vervolgens de kalender welke je wilt bekijken.
(Winterkalender Jeugdranglijsttoernooien 2016-2017 -> periode van 01-10-2016 t/m 31-032017)
5. Vervolgens worden nu onderin beeld de JRT’s getoond die op de gekozen kalender staan.
Dit overzicht kan bestaan uit meerdere pagina’s (zie rechts onder)

Opzoeken JRT via MijnKNLTB met Safari
Met de nieuwste versie van IOS werkt de bovenste menubalk (Mijn Tennis, Mijn voordeel,
Vragen en Zoeken) van MijnKNLTB niet. Door onderstaande stappen te volgen is het toch
mogelijk om JRT’s op te zoeken.
Als je bent ingelogd op MijnKNLTB klik je in het eerste scherm onder Mijn vereniging op
Toernooien.

Vervolgens klik je in de oranje balk op Mijn Tennis.
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Aan de linker kant van de pagina verschijnt een menu, in dit menu klik je onder Toernooien op
Toernooikalenderzoeker.

De pagina met de invulschermen voor opzoeken van de kalender wordt nu getoond en kan je
gaan inschrijven.
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