
1 
 

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. Wel natuurlijk altijd 

anderhalve meter afstand houden. 

• 4-ballen zijn mogelijk op alle dagen vanaf 14.00. 

• U kunt maximaal twee reserveringen op uw 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. 

• Wanneer u een 2-bal reservering uit wilt breiden naar een 3- of 4-bal is 

dat tot 24 uur van tevoren mogelijk via onze caddiemaster, mits voor alle 

betrokken spelers voldaan wordt aan maximaal twee reserveringen in 

het boekingssysteem. 

• 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. En kies het aantal spelers en 9 

of 18 holes. 

 

U krijgt dan de beschikbare starttijden te zien.  
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Door op de gewenste starttijd te klikken, krijgt u het volgende scherm te zien. 

Hier kunt u uw medespeler(s) opgeven.  

 

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 op ‘zoeken’  

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. Er 

wordt ook een bevestigings email naar uw medespeler(s) verstuurd. 

Ook op het dashboard van de hoofdboeker en de medespelers is de reservering 

te zien. 

Annuleren van een gereserveerde startijd 

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

knop ‘Annuleren’.  

 

En bevestig de annulering door op OK te klikken 

 

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

hier mee 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. 

  



5 
 

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. 

 

 


