Golf Puyenbroeck
handleiding: Online
reservatie i-golf
Hoe reserveer je online?
STAP 1: Inloggen
STAP 2: Startpagina & onderdelen
STAP 3: Online reservatie van een tee-time en
pro-les + een tijdelijke coronamaatregel

Hoe reserveer ik online een tee-time?
Je kan online een tee-time boeken op de 9 holesbaan en de oefenholes. Tijdens de
heropstart van de club zal je, vanaf 11 mei, ook moeten boeken op de driving range omdat
er slechts een beperkt aantal golfers mogen trainen.

Waar kan ik reserveren?
1. Via www.i-golf.be
2. Via de GolfVlaanderen – app
Beide platformen werken op exact dezelfde manier, alleen de lay-out is anders. Als je de app
nog niet hebt, is het aan te raden om die te downloaden. Dit kan via de Playstore van Google
(voor android) of via de App store (apple).
Doorloop deze procedure even stap voor stap met de app in de hand of achter uw computer.

STAP 1: Inloggen
Je logt in met je federaal nummer (het nummer op je federatiekaart).
Het paswoord is je geboortejaar met een “0” achter. (5 cijfers in totaal)

STAP 2: De startpagina

Dit is het basisscherm dat je te zien krijgt met de menuverdeling (zie bovenaan).
Kort overzicht:
1. Homepagina, de pagina waar je nu bent. Als je naar beneden scrolt, zie je een
overzicht van je reservaties, wedstrijden, etc…
2. De mails die je krijgt van de club. Alle mails die via i-golf verzonden worden, vind je
hier terug.
3. Persoonlijke fiche: overzicht van je persoonlijke gegevens, je handicaphistoriek en
reservaties. Bij “instellingen” kan je allerlei privacy-instellingen aanpassen alsook je
wachtwoord wijzigen.
4. Nieuws: Het laatste nieuws over het Belgische golflandschap.
5. Reserveer: Hier reserveer je een tee-time voor de baan, de oefenholes of de driving
range. Als je op “opties” klikt, kan je elke club opzoeken en zo een tee-time boeken.
6. Kalender: Overzicht van alle wedstrijden in je eigen club. Als je op “opties” klikt, kan
je veel uitgebreider zoeken naar wedstrijden in België.
7. Scorekaart: Je kan je score digitaal ingeven bij elke ronde. De app houdt deze
allemaal bij. Ook EDS kaarten, een qualifying ronde, zal je zo kunnen ingeven mits
goedkeuring van je marker.
8. Saldo: Sinds 2019 is BE-money gelanceerd. Je kan een bedrag storten op je federale
account. Dit bedrag kan je dan gebruiken om te betalen voor allerlei golfgerelateerde
zaken (greenfee’s, wedstrijden, etc…) met een simpele druk op de knop.
9. Barometer: Statistieken over je eigen golfspel gerelateerd tot je eigen club.
10. Afmelden wanneer je klaar bent met je sessie
11. Je handicaphistoriek: Sinds kort staan er 2 handicaps. Je huidige handicap staat links
en rechts daarvan staat je World Handicap Score (WHS). Dit is de nieuwe
handicapverrekening die volgend jaar in voege gaat en die het gemiddelde neemt
van je beste 8 scores van je laatste 20 wedstrijden.

STAP 3: Tee-time, les bij de pro of de driving range reserveren
Zoals hierboven in het vet aangegeven, moet je bij “reserveer” zijn om een tee-time te
boeken. Dan kom je op deze pagina uit.

Bovenaan zie je 3 tabbladen:
1. Reserveer een tee
2. Reserveer een pro
3. Practice
Reserveer een tee
Je duidt bovenaan aan op welke datum je graag een ronde wil spelen. Op het overzicht kan
je zien in welke uurblokken er nog ruimte is. De cijfers geven het aantal ‘vrije plaatsen’ weer.
Je klikt op het uurblok dat je verkiest en de volgende pagina verschijnt:

Vervolgens klik je op de gewenste flight en kom je op een volgende pagina:

Je kan hier nog een extra speler toevoegen als je wilt. Dan pas je het aantal spelers aan en
kan je uw medespeler nog zoeken.
Ben je tevreden met alles, klik dan op “bevestig”. Je wordt dan omgeleid naar een
betaalterminal indien je nog een greenfee moet betalen. Je reservatiebevestiging krijg je
toegestuurd via mail (zowel uw eigen e-mailadres, als de mailbox in de GV-app).

Reserveer een pro
Je krijgt de keuze tussen alle golfpro’s op de club.
Je klikt op de golfpro van uw keuze en je zal zijn agenda te zien krijgen.
Je zoekt naar een geschikte datum en uur, je klikt hierop en je vervolmaakt je reservatie
analoog met de reservatie van een tee-time.

---------------------------------------- Tijdelijke coronamaatregel ---------------------------------------------Reserveer Practice
Omdat er slechts 1 iemand / 10m² aanwezig mag zijn, zijn de plaatsen op de driving range
beperkt. Vanaf het moment dat het terug mogelijk zal zijn om te trainen op de driving range,
zal je ook voor de practice online moeten reserveren
Je reserveert die mat voor een volledig uur, anders is het niet de moeite om naar hier te
komen. Je bent uiteraard niet verplicht om een uur ballen te slaan.
Hoe reserveer je?
- Je gaat naar Practice
- Je duidt je gewenste datum aan
- Je duidt de baan aan “GOLF PUYENBROECK – Driving Range”
 De agenda verschijnt
- Je klikt op het gewenste uur
- Je bevestigt
---------------------------------------- Tijdelijke coronamaatregel ----------------------------------------------

