
Handleiding starttijden 

Onderstaande beschrijving beschrijft het reserveren en annuleren van een starttijd. De beschrijving 
vindt plaats voor een IPhone. De afwijkingen in vergelijking met een Android telefoon zijn zeer 
beperkt en wijzen zich vanzelf.  

 

Start de E-Golf 4U app op op je 
telefoon 
 
 

 
  
Wellicht moet je nog inloggen op de 
app. 
Dan zie je dit scherm.  
Klik vervolgens op “selecteer een 
club”. 
 

 
  



Scroll vervolgens naar beneden tot 
je bij “Vught” bent en klik 
vervolgens op “Gereed”. 

 
  
Vul vervolgens je inlognaam en 
wachtwoord in (deze zijn gelijk aan 
je inloggegevens voor het ledendeel 
van de website). 

 
  



Vervolgens zie je dit scherm en klik 
je op de 3 streepjes links bovenaan 

 
  
Vervolgens zie je dit scherm en klik 
je op “starttijden” 

 
  



Vervolgens krijg je dit scherm en klik 
dan op “Reserveren”. 

 
  
Je krijgt vervolgens wellicht dit 
scherm en dan is het goed om even 
te kijken wat er aan de hand is.  
 
We kijken nu naar de 
reserveringsmogelijkheden op 9 mei 
(en omdat we dan nog niet mogen 
golfen zijn er geen vrije starttijden).  
 
Om naar een andere datum te 
bladeren moet je op de “schuifjes” 
rechtsboven klikken. 
  

 
  



Klik vervolgens op de datum die nu 
wordt getoond en er opent zich een 
volgend scherm, zie hierna. 

 
  
Selecteer de datum waarvoor je een 
reservering wil maken, klik op 
“gereed” en klik vervolgens op het 
“vergrootglas” rechts bovenin.  
 
Let op: je kunt maximaal 3 dagen 
vooruit boeken!! 
 
 
 

 



  
Vervolgens kom je in dit scherm en 
zie je alle beschikbare tijden. 
 
De witte blokjes zijn nog vrij.  
De rode blokjes zijn al gereserveerd, 
maar in deze flight is nog ruimte.  
 
 

 
  
Klik op de tijd die je wil reserveren 

 
  



Je komt dan in dit scherm en ziet als 
eerste je eigen naam staan. Als dat 
voldoende is dan kun je de 
reservering opslaan.  
 
Als je nog iemand aan de flight wilt 
toevoegen dan kun je op de puntjes 
achter de 2 klikken. 

 
  
Klik vervolgens op “zoek naar een 
speler” 

 
  



Je kunt deze persoon kiezen uit de 
lijst met leden.   
 
 
 

 
  
Als je een persoon hebt toegevoegd 
aan de flight kun je vervolgens de 
“reservering opslaan”. Klik daarvoor 
op de knop onderaan de pagina.  

 
  



Als je alles goed hebt gedaan 
verschijnt de reservering in het 
overzicht van jouw starttijden. 
 
Als de boeking in je scherm 
verschijnt, dan is de boeking 
geslaagd.  
 
Je ontvangt als jij degene bent die 
de boeking heeft gedaan ook een 
email. Het kost enige tijd om die te 
verzenden. 

 
  

ANNULEREN  

Mocht je niet komen golfen dan 
verzoeken we je om je reservering 
te annuleren.  
 
Dat gaat heel eenvoudig. Klik op de 
gereserveerde starttijd in jouw 
starttijden overzicht en klik op 
verwijder 

 
  



Je krijgt vervolgens deze melding. 
Klik op OK en de reservering is 
verwijderd.  
 
Hij is dan weg uit je 
starttijdenoverzicht. 
 
Je krijgt geen bevestigingsmail.   

 
  

 


