
Handleiding online reserveren

Om als lid online uw starttijd te reserveren heeft u uw emailadres en wachtwoord nodig. Dit is 
dezelfde combinatie die u gebruikt om uw horeca tegoed op te hogen.

Online reserveren gaat als volgt:

 Klik op bovenstaande link.
 Klik onderaan uw scherm op het tabblad starttijd reserveren.
 Klik op het logo van Nijmegen.
 Klik rechtsboven op Login en voer uw emailadres en wachtwoord in.
 U kunt in de bovenbalk uw baan selecteren als u een voorkeur heeft.
 Klik op uw gewenste datum
 Klik op uw gewenste starttijd / lus
 Selecteer het aantal spelers (1-4) en het aantal holes
  De velden: speler 2-3-4 zijn voorzien van een pull down menu. U ziet hier uw laatste 10 

spelers terug met daaronder uw buddylijst / medespeler(s).  
  Mocht uw buddylijst leeg zijn dan kunt u deze samenstellen door op buddie’s beheren te 

klikken. In het zoekveld voert u de naam van uw medespelers in. In uw scherm ziet u dan 
verschillende namen verschijnen. Klik vervolgens op de juiste naam van uw medespeler.

 Het is van belang dat uw flight compleet en volledig is ingevuld.  
 Klik op boek om uw reservering te bevestigen.
  In uw scherm leest u dat uw boeking gelukt is. Als u nog een starttijd wilt boeken gebruik 

dan de balk onderaan uw scherm om terug te keren naar het starttijden overzicht. 

U en uw medespelers ontvangen een bevestiging van uw starttijd per email. Print deze uit of 
toon deze op uw beeldscherm van uw telefoon als u zich meldt bij de starter op uw starthole.

Lukt het niet om uw starttijd online te reserveren:

  Wanneer u in het verleden een wachtwoord bij ons heeft aangemaakt dan kunt u deze 
nog steeds gebruiken. Als u deze wilt resetten dan dient u telefonisch contact met de 
receptie op te nemen.

  Mocht u in het verleden geen wachtwoord aangemaakt hebben en is deze bij ons niet 
bekend dan kunt u ook telefonisch bij ons terecht. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens openingsuren 
telefonisch bij ons terecht op 024 397 66 44.

Tot ziens op onze mooie golfbaan.

NU STARTTIJD RESERVEREN

https://www.golfenophetrijk.nl/spelen/starttijd-reserveren.html
https://www.golfenophetrijk.nl/spelen/starttijd-reserveren.html

