
• Zolang de Coronamaatregelen gelden, zijn er op onze club starttijden. 
Vrij inlopen is NIET mogelijk. 

• Als u een starttijd wilt reserveren, leest u op deze en de volgende 
pagina's hoe dat in zijn werk gaat.   

• Tot 1 juni is de baan alleen toegankelijk voor leden van de 
Amsterdamse. Introducees en greenfeespelers kunnen helaas nog 
niet spelen op onze baan.   

 



Stap 1 
Het aanvragen van een starttijd kan 
alleen via het besloten leden gedeelte 
van de website 

Klik hiervoor op de knop  



Stap 2: 
Vul hier uw e-mailadres en wachtwoord 
in en klik op inloggen. 

Bij het secretariaat kunt u uw gegevens 
eventueel opvragen. 



Klik vervolgens op                  voor 
toegang tot uw eigen gegevens en het 
aanvragen van een starttijd.  

Stap 3 



Stap 4 
Ga met uw muis ‘over’ wedstrijden en 
klik op kalender 



Stap 5 
Kies de gewenste dag en of u de eerste 
9 óf de tweede 9 holes wilt spelen en 
klik op 

3 dagen voor de gewenste speeldag 
start de inschrijvingstermijn. Deze loopt 
tot 15.00 de volgende dag. 

Bijvoorbeeld: als u voor 15 mei wilt 
reserveren dan is dit mogelijk van 12-05 
00:01 uur tot 13-05 15:00 uur. 



Stap 6 
1. Vul in het veld ‘opmerking’ de door 

u gewenste periode op de dag 
waarop u wilt spelen en met wie u 
eventueel gaat spelen. Bijvoorbeeld: 
tussen 9 en 12 uur met ONVL2. Uw 
medespelers (maximaal 2) moeten 
apart aangemeld worden.  

2. Ga akkoord met de getoonde 
voorwaarden door een vinkje te 
zetten. Dit is verplicht. 

3. Klik op inschrijven om de 
inschrijving definitief te maken. U 
krijgt een bevestiging per mail 
toegestuurd. 



Stap 7 
U ziet dan dit scherm en klik vervolgens 
op  



Stap 8 
Als u uw naam ziet staan, bent u 
ingeschreven. 

Via de inschrijvingslijst kunt u: 

• Uw medespeler(s) opgeven 

• Uw ‘opmerking’ aanpassen 

• Mocht u zich ziek voelen of toch niet 
kunnen op die dag 



Stap 9 
Wanneer u terugkeert naar het 
‘dashbord’ ziet u een overzicht van uw 
aanvragen. 

Nadat de caddiemaster de indeling 
heeft gemaakt, kunt u hier uw 
definitieve starttijd zien. U krijgt ook de 
startlijst per e-mail. 


