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Hierna volgt een beschrijving van de volgende onderwerpen die betrekking hebben op het boeken van
tijden met ikgagolfen.nl en het toevoegen van vrienden:
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De volgende ervaringen zijn opgetekend voor het boeken van starttijden via www.ikgagolfen.nl:
Voor onderstaande beschrijving is er gewerkt met een Windows laptop of PC en een Android
smartphone. We gaan er vanuit dat de werking op PC’s , tablets en Apple apparaten dezelfde is

Wat kunnen we doen met een laptop of PC en wat kunnen we met een
smartphone
Hieronder wordt aangegeven welke handelingen per se met een laptop/PC gedaan moeten worden en
die dus niet gedaan kunnen worden op de smartphone.
N.b. andere spelers kunnen toegevoegd worden als ze in de vriendenlijst van een speler staan. Verderop
wordt ingegaan hoe nieuwe vrienden toe te voegen
Overzicht geboekte starttijden
Boeken van starttijden voor een of meerdere spelers
Annuleren van starttijden
Toevoegen en verwijderen van andere golfers in een flight
(spelen met meer spelers in een flight)
Vriendenlijst aanpassingen: toevoegen van nieuwe vrienden
aan lijst van vrienden, accepteren van vrienden zoals
aangeboden door anderen
Nieuw wachtwoord voor ikgagolfen.nl aanvragen
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Hoe boeken we een tijd met de laptop of PC
Om een flight met een of meerdere spelers op een laptop of PC te boeken, moeten we de volgende
acties uitvoeren:















Open de site www.ikgagolfen.nl en doe de aanmelding in het linker gedeelte onder
starttijden reserveren & meer. U komt hier automatisch ook terecht als u onderaan op de
eerste pagina van de Lochemse Golfclub klikt op Reserveren voor leden
In het volgende scherm worden in het midden van het scherm de bestaande boekingen
getoond
Klik op boek een starttijd…
Selecteer de gewenste datum en het aantal spelers waar voor geboekt gaat worden (n.b.
extra spelers kunnen ook op een later moment worden toegevoegd)
Kies de gewenste tijd. Hierna worden de details van de boeking getoond in een scherm uw
boeking (nog niet bevestigd)
Klik onderaan de pagina op bevestig boeking… om de boeking te bevestigen. Als er voor
meerdere spelers geboekt gaat worden, moeten de namen van de andere spelers eerst
opgegeven worden. Selecteer iemand uit de vriendenlijst en kies NIET voor Onbekende
golfer. Als er geen speler wordt toegevoegd of als er gekozen wordt voor Onbekende golfer,
dan zal een volgende boodschap getoond worden:

Ga in dat geval terug naar het vorige scherm en voeg de andere speler(s) toe. Klik op kies uit
vrienden en historie… voor een overzicht van eerder ingevoerde vrienden en klik voor elke
extra speler op de naam van de betreffende speler.
Klik op bevestig boeking… om de boeking te bevestigen. De gegevens van de boeking
worden vervolgens nog een keer getoond. Klik op persoonlijke pagina voor een overzicht van
alle boekingen
Klik op een bestaande boeking om deze te annuleren of te wijzigen. In het volgende scherm
kunnen nieuwe spelers worden toegevoegd of eerder toegevoegde spelers worden
verwijderd

Hoe voegen we vrienden toe aan onze vriendenlijst
Met de hiervoor beschreven acties kunnen ALLEEN bestaande vrienden worden toegevoegd. Hierna
staat beschreven wat te doen om nieuw iemand toe te voegen aan de huidige vriendenlijst.
Belangrijk: dit kan ALLEEN op een laptop, PC of tablet gedaan worden en dus niet op een smartphone




Open de site www.ikgagolfen.nl. U komt hier automatisch terecht als u onderaan op de
eerste pagina van de Lochemse Golfclub klikt op Reserveren voor leden
Aan de rechterkant op het scherm onder vrienden: klik op iemand toevoegen…
In het scherm vriendenlijst uitbreiden kan het email adres van de nieuwe vriend worden
opgegeven. Dit moet wel het email adres zijn waarmee deze speler zich voor zijn boekingen
aanmeld op de Lochemse Golfclub. Een tweede mogelijkheid is om in de volgende kolom na

of te kiezen voor dhr. of mevr. en de tekst achternaam te vervangen door de naam van de
vriend en druk op de Enter toets. Vervolgens wordt de naam (of meerdere namen) getoond.
Klik op de naam van de speler om deze als vriend toe te voegen
Belangrijk: er worden ALLEEN namen getoond van spelers die in het home
scherm/eerste scherm aan de linkerkant onder lidmaatschappen GEEN vinkje
hebben staan





Als een speler niet gevonden kan worden, dan moet die speler (de boogde vriend)
dit controleren en moet het vinkje als het wel aanwezig is verwijderd worden.
Vervolgens kan de eerste speler bovengenoemde stappen weer volgen om de
nieuwe vriend toe te voegen
Het scherm vriendschap aanbieden wordt nu getoond. Voeg indien gewenst een bericht toe
en klik op biedt vriendschap aan…. Vervolgens wordt er door het systeem een email
verstuurd naar de beoogde vriend. Zodra deze de in de email gevraagde actie heeft
uitgevoerd, zal de naam worden toegevoegd onder vrienden en kan de speler als vriend
worden toegevoegd
Een tweede manier voor de andere speler om de vriendschap te accepteren is: de nadere
speler meld zich nu aan op ikgagolfen.nl, in het midden van het scherm zal onder berichten
een melding staan dat er een vriendschap geaccepteerd kan worden. Klik op deze melding
Belangrijk
bij het toevoegen van een nieuwe vriend is het belangrijk dat naast het aanbieden van
een vriendschap door een lid, het andere lid OOK een actie neemt, namelijk het
accepteren van de vriendschap. Zolang dat niet gedaan is, zal de betreffende vriend
niet getoond worden in de lijst van vrienden. Na acceptatie zal voor beide leden het
andere lid onder vrienden getoond worden.



Om iemand te verwijderen uit de vrienden lijst: klik op de naam van de betreffende persoon
en selecteer in het volgende scherm verwijder van vriendenlijst… . ook kunnen hier enkele
andere instellingen verandert worden:
 Kan mijn boekingen niet zien
 Kan mijn boekingen zien
 Kan toevoegen aan mijn boekingen

Hoe boeken we een tijd met de smartphone


Boeken van een flight met een of meerdere spelers op een Smartphone
 Het is NIET mogelijk nieuwe vrienden toe te voegen of vriendschap te accepteren via de
smartphone
 Na aanmelding, klik op boek een starttijd…
 Selecteer de gewenste datum en het gewenste aantal spelers en selecteer vervolgens de
gewenste tijd
 Voeg eventueel vrienden toe en bevestig deze boeking…
 Vervolgens komt de melding dat de boeking is gemaakt
 Op de persoonlijke pagina zijn alle uitstaande boekingen te zien. Klik op een boeking om
deze te wijzigen (spelers toevoegen, verwijderen) of te annuleren.

Meerdere mogelijkheden om starttijden te boeken – wat als je er meer
naast elkaar gebruikt
Er zijn een aantal mogelijkheden (hieronder methodes genoemd) beschikbaar om starttijden te boeken.
Eerder in dit document staat vooral beschreven hoe we in ikgagolfen.nl boekingen kunnen doen en
vrienden kunnen maken en kunnen toevoegen aan flights.
Hierna volgt een beschrijving als leden andere mogelijkheden gebruiken dan ikgagolfen.nl om starttijden
te boeken.
In ons systeem is het zo dat de emailadres en wachtwoord gegevens om je aan te melden op het
Leden gedeelte van de Lochemse Golfclub anders KUNNEN zijn dan de emailadres en wachtwoord
gegevens die gebruikt worden voor het boeken van starttijden via ikgagolfen.nl. Voor de meeste leden
is dat niet het geval en voor hen is het onderstaande daarmee niet relevant.
Waarschuwing: in de volgende paragraaf wordt een mogelijk ingewikkeld verhaal gedaan, bij vragen kan
het secretariaat benaderd worden.
Hierna volgt een overzicht met mogelijkheden (methodes) om starttijden te boeken plus enkele
uitdagingen die we daar kunnen tegenkomen:
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.ikgagolfen.nl/
https://ikgagolfen.into.golf/dashboard
De IkGaGolfen APP uit de Apple store of de Play store
https://graafschap.prowaregolf.nl/dashboard
https://graafschap.prowaregolf.nl/mobile

Zie hieronder voor LE REVE betaalapp informatie
Als er door iemand meerdere van deze methodes naast elkaar gebruikt worden, dan zijn er wat zaken die
handig zijn om te weten. Hieronder is (1) de methode die in het lijstje hierboven als 1. genoemd is, etc.:


Bij aanmelding dient er een emailadres en een wachtwoord opgegeven worden. Dit email adres en
wachtwoord zijn voor de methodes (1), (2) en (3) onderling hetzelfde. Voor de methodes (4) en (5)








zijn ze ook onderling hetzelfde, echter deze 2 hoeven niet dezelfde waardes hebben als die voor de
eerste 3 methodes. Voor de methodes (4) en (5) geldt dat het emailadres en wachtwoord hetzelfde
is als het Leden login emailadres en wachtwoord
Voor de eerste drie methodes (1), (2) en (3) geldt dat als je een wachtwoord aanpast je dit ALTIJD
moet doen mbv (2) of (3). Stel dat je het wachtwoord met (3) verandert (ikgagolfen app) dan geldt
dat wachtwoord ook voor de twee andere methodes. Waarschuwing: als je onder (1) het
wachtwoord aanpast dan blijkt dat het wachtwoord voor (2) en (3) niet meer werkt, deze moet dan
opnieuw weer ingesteld worden
Aanpassing van het wachtwoord voor (4) en (5) kan alleen gedaan worden onder (4)
https://graafschap.prowaregolf.nl/dashboard, in dat geval geldt dat wachtwoord ook voor (5)
Met methode (1) kan je met vrienden werken, dit kan ook met (2) en (3), echter de vrienden onder
(1) zijn niet gekoppeld (en dus onafhankelijk) van vrienden onder (2) en (3). Met de methodes (4) en
(5) kan je geen vrienden toevoegen
Alleen met (1) kan je aan een bestaande flight nieuwe deelnemers (vrienden) toevoegen. Voor alle
andere methodes moet je alle deelnemers (vrienden als dat ondersteund wordt, andere leden)
direct bij het boeken van de flight opgeven, of als alternatief op een later moment methode (1)
gebruiken.

N.b. de inloggegevens voor de APP waarmee betaald kan worden bij LE REVE volgen die van
https://graafschap.prowaregolf.nl/dashboard. Hiervoor is al aangegeven dat deze dezelfde zijn als voor
de Leden login via de Lochemse Golfclub website.

