
Reserveren van een starttijd 
 
Voor het reserveren van een starttijd moet u ingelogd zijn.  

- Dit kan op uw eigen computer, thuis,  
- en dit kan op uw mobiele apparatuur, indien u de golfapp heeft geïstalleerd. (Uitleg over de golf-app vindt u 

op een andere bijlage. Zie installeren golf-app) 
 

Nadat u bent ingelogd komt u op de dashboardpagina. Op deze pagina vindt u het widget ‘Starttijden’. In deze 
widget klikt u om een starttijd te reserveren op het grote vak aan de linkerkant 

 
Op de volgende pagina u kiezen op welke datum u wilt gaan spelen. Naast de datum kiest u het aantal 
holes dat u wilt gaan spelen en met hoeveel personen u komt. I.v.m. het Corona-protocol is het momenteel 
alleen mogelijk 9-holes te spelen en mag u maar met max. 2 personen inschrijven, er wordt een 
startinterval van 10 min. gehanteerd. Zo snel hierin verandering in voorschriften komen zullen we deze 
aanpassen in de inschrijfmogelijkheden.  
Op de pagina zullen de tijden worden weergegeven die nog vrij zijn. U kunt nu een keuze maken door de 
gewenste tijd aan te klikken.  
Als u een keuze heeft gemaakt wordt op de volgende pagina een beknopt overzicht weergegeven. Hier kunt u tevens 
de namen van uw medespelers invoeren. 

 



Wanneer u een lidnaam invult, krijgt u een pop-up te zien waar u het lid uit kunt selecteren. Wanneer u het eens 

bent met de voorgestelde gegevens, klikt u op en wordt de reservering bevestigd. 

 
 
Wanneer u uw reservering wil annuleren klikt u op het dashboard op de desbetreffende starttijd in de ‘Starttijden’ 

_widget. U klikt dan vervolgens op  en de desbetreffende starttijd wordt voor u geannuleerd. 
 
 

Inzien van uw reserveringen 
 
Voor het inzien van uw reserveringen moet u zijn ingelogd. Nadat u bent ingelogd komt u op de homepagina. Op de 
homepagina ziet u het widget ‘Starttijden_’. Hier kunt u uw reserveringen beheren. 
 

 
 
Als u op de reservering klikt kunt u deze beheren. U kunt een reservering annuleren of nieuwe/andere personen 
uitnodigen voor uw flight. 
 

 



1. Keer zonder uw wijzigingen op te slaan terug naar het dashboard  
2. Sla eventuele wijzigingen in uw reservering op  
3. Annuleer uw reservering in zijn geheel. Let op: de flight wordt hiermee dus 

gecanceld!  
4. Voeg nieuwe/andere medespelers toe aan uw flight. Wanneer u een lidnaam 

invult, verschijnt een popup om een lid te selecteren  

 

 
 
 
 
Omdat iedereen graag wil golfen, kunt u in eerste instantie maar 1x/week boeken. Wel kunt 
u op de dag zelf vrije tijden reserveren. Deze komen dan voor alle leden ter beschikking. 
 
 


