
Handleiding Yourtennis 

 

 

 

De eerste keer dat je het programma Yourtennis gebruikt, vul 

je je inloggegevens in.  

De volgende keren kun je meteen je e-mailadres en je 

wachtwoord invoeren. 

TIP: gebruik dezelfde inloggegevens voor Wolfsbosch.nl, 

Yourtennis, mijnknltb.nl   

 

 

Maken Log In 

 

Vul alle velden in en klik op ‘Aanmelden’. Op je mailadres 

krijg je je wachtwoord binnen.  

Zo niet, kijk dan in je spam box en voeg de mailadressen 

info@yourtennis.nl en no-reply@yourtennis.nl  toe aan je 

vertrouwde mailadressen. 

Bevestig vervolgens je account door op de link te klikken 

die je per mail krijgt toegestuurd. 

 

 

 

 

 

Vervolgens kun je opnieuw inloggen en je inschrijven 

voor tennisles. Als je een kind opgeeft log je eerst uit en 

dan weer opnieuw in en klik op ‘iemand anders maar ik 

betaal’ Je kunt in het nieuwe scherm namelijk de 

gegevens van je kind invullen. 
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Inschrijven klik op ‘mezelf’ en kies je lespakket door 

de voorwaarden te accepteren, je voorkeurspakket 

en de automatische incasso aan te klikken.  

Geef vervolgens ook je kinderen/huisgenoten op 

voor tennisles als jij voor hen de lessen betaalt. Klik 

op ‘iemand anders, (maar ik betaal)’.  Selecteer per 

persoon het juiste lespakket en klik op ‘inschrijven’.  

 

 

Let op dat je als je kiest voor ‘iemand anders (maar ik betaal)’ je wel goed de naam en geboortedatum 

aangeeft, want anders kan een senior bij de junioren terecht komen bij het indelen. 

 

 

Vergeet niet om bij elke inschrijving de juiste verhinderingen aan te klikken. 

Natuurlijk zijn wij blij met alle leden die ons de ruimte geven om goed in te 

delen, zodat we alle voorkeuren en alle opmerkingen die ons het indelen 

makkelijker maken kunnen meenemen. Zet in de opmerkingen dus ook met 

wie je eventueel wilt lessen etc.  

Tot aan de trainings inschrijvings deadline kun je steeds opnieuw inloggen en 

je beschikbaarheid aan passen (klik op het gekozen pakket dit is vetgedrukt 

en pas aan). Of kies een ander pakket en verwijder het eerste door alle 

gegevens uit het eerst gekozen pakket te verwijderen en de vinkjes bij 

accepteer voorwaarden en schrijf in te verwijderen.. 

 

 

 

Als laatste goed opletten dat je klikt op ‘inschrijven voor alle gekozen pakketten’ anders wordt de inschrijving 

niet verzonden. 

Als je GEEN bevestiging van je inschrijving krijgt, is er iets misgegaan en moet je even contact met ons opnemen. 

Geen bevestiging betekent geen inschrijving. Je wordt dan dus ook niet meegenomen in de indeling. 

Rond 25 september ontvang je via e-mail bericht over de indeling van de trainingsgroepen en de dag en het 

tijdstip waarop je bent ingedeeld. 

Han Hakkens, hoofdtrainer (06-21900100), 
Robin van Rooijen, trainer (06-43818453), 
Mark Hirschmann, trainer (06-28340715) 
Trainingscoördinator Marga van de Ven (06-43439993)  
We zijn ook te bereiken via training@wolfsbosch.nl 
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