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Reserveren van een starttijd 

Voor het reserveren van een starttijd moet u ingelogd zijn en gaan naar 

Op de dashboardpagina ziet u het blok ‘Starttijden’. Om een starttijd te 

resereveren klikt u op het grote vak aan de linkerkant.  

Hierbij gelden de volgende regels: 

• U kunt rondes van 9 of 18 holes reserveren. 

• Flights van 3 en 4 personen zijn toegestaan onder de voorwaarde dat er 

niet meer dan twee personen tegelijk op de tee-box of de green staan. 

En natuurlijk altijd anderhalve meter afstand houden. 

• 4-ballen, dus in de vorm van twee 2-ballen, zijn weer mogelijk op alle 

dagen vanaf 14.00. 

• U kunt maximaal twee reserveringen op u naam hebben, als 

hoofdboeker of als medespeler. Pas als de datum van een geboekte 

ronde voorbij is, of geannuleerd, kunt u weer een volgende starttijd 

reserveren. 

• U kunt onbeperkt in de tijd vooruit reserveren. 
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Op de volgende pagina kunt u kiezen op welke datum u wilt spelen. Niet via het 

kalendertje rechts maar klik op de datum links.  

 

U krijgt dan de beschikbare starttijden te zien.  

Kies het aantal spelers en en kies 9 of 18 holes.  

 

 

Door op de gewenste starttijd te klikken, krijgt u het volgende scherm te zien. 

Hier kunt u uw medespeler(s) opgeven.  
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U, als hoofdboeker, staat automatisch als eerste gemeld. Geef uw 

medespeler(s) op door de achternaam (dus niet de lidcode) in te tikken en klik 

daarna buiten het veld.  

Selecteer vervolgens de juiste medespeler. 

 

 

Kies dan voor  
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U ontvangt een email met als afzender no-reply@ikgagolfen.nl (de eerste keer 

misschien in uw spambox) met daarin de bevestiging van uw reservering. Uw 

medespeler krijgt ook een bevestiging per email.  

Op het dashboard van de hoofdboeker en de medespelers is de reservering ook 

te zien. 

 

Annuleren van een gereserveerde startijd 

Ga naar het dashboard en klik op de betreffende reservering, daarna op de 

knop ‘Annuleren’. 

 

Alleen de hoofdboeker kan de reservering annuleren en let op: de flight wordt 

hiermee dus gecanceld en de starttijd komt weer beschikbaar voor anderen! 

U kunt, als hoofdboeker, een andere medespeler opgeven. U dient dan eerst 

een naam te wissen en een nieuwe medespeler te selecteren via de 

achternaam. 
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Baanplanner 

Door op de tab ‘baanplanner’ te klikken en de datum te kiezen, kunt u de 

startlijst van die dag zien. Op deze pagina kunt u per datum, afslagtijd en 9-

holes lus de namen vinden van de geboekte spelers. 

 

 


