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Introductie
Welkom bij de nieuwe versie van Ik Ga Golfen! Met deze nieuwe versie zetten we de volgende
stap in de golfmarkt, maar biedt het tevens alle vertrouwde functionaliteit die u gewend was,
alleen dan in een nieuw, modern en gebruiksvriendelijk jasje. De website is daarnaast volledig
responsive ontworpen, wat betekent dat u nu ook via uw tablet of smartphone alle IkGaGolfen
functionaliteiten kunt gebruiken! Ideaal als u niet de beschikking heeft over een vaste computer.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit document, schroom dan niet om contact
op te nemen via
E-mail
info@ikgagolfen.nl
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Een wachtwoord aanmaken
U kunt uw nieuwe wachtwoord heel eenvoudig aanmaken. Surf via uw browser naar https://
ikgagolfen.into.golf en klik op de pagina rechtsboven in het menu op ‘Inloggen’

Daarna klikt u op ‘Uw wachtwoord vergeten?’ onder het wachtwoordveld.

Vul hier uw e-mailadres in van het account dat u gaat gebruiken, en klik op de button
‘Verstuur’. Er wordt nu een herstellink naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Klik in de
e-mail vervolgens op de knop ‘Klik hier om uw wachtwoord te veranderen’.
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Vul in het scherm dat opent ten slotte uw nieuwe wachtwoord in en klik op ‘Herstel
wachwoord. U kunt vanaf nu gebruik maken van de nieuwe IkGaGolfen!
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Inloggen met uw IkGaGolfen account
Als u uw wachtwoord heeft aangemaakt kunt u in de toekomst inloggen met uw e-mailadres
en wachtwoord. Surf via uw browser naar https//ikgagolfen.into.golf en klik rechtsboven op
de pagina in het menu op ‘Inloggen’

Daarna vult u uw e-mailadres en wachtwoord in

Uw e-mailadres is vanaf nu leidend
U kunt vanaf nu alleen maar inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Vanwege
veiligheidsredenen kunt uw achternaam niet meer gebruiken om in te loggen. Bent u
vergeten met welk e-mailadres u zich geregistreerd heeft bij IkGaGolfen? Neem dan
contact op met uw golfbaan.
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Snel een golfbaan opzoeken
Wanneer u naar de nieuwe IkGaGolfen surft, komt u terecht op een nieuwe landingspagina.
Op deze pagina vindt u onder andere alle aangesloten golfbanen en aangeboden golfreizen
van onze partner Pin High Golftravel.
U kunt heel gemakkelijk uw gewenste golfbaan vinden met de handige zoekfunctionaliteit
op de website. Vul in de zoekbalk de plaatsnaam of naam van de golfbaan in waar u wil gaan
golfen, en de zoekresultaten verschijnen direct onder de zoekbalk. Met een druk op de knop
‘Boek nu’ kunt u direct een starttijd reserveren.

Direct zoekresultaten
Wanneer u begint met typen, verschijnen de zoekresultaten direct onder de zoekbalk, u
hoeft niet per se op de button ‘Vind golfbanen’ te klikken. Als u bijvoorbeeld ‘Haa’ typt,
verschijnt naast de Haarlemmermeersche ook golfbaan Ockenburgh omdat deze baan
in Den Haag ligt. Typt u vervolgens door tot ‘Haarlem’, dan verschijnt alleen golfbaan
Haarlemmermeersche
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Er is nog een manier om snel uw gewenste golfbaan te vinden. De vertouwde landkaart
met pinpoints is meegenomen vanaf de oude website. Deze werkt op dezelfde wijze als u
reeds gewend bent. Klik op een pinpoint op de kaart en er verschijnt een informatiekaartje
waarvandaan u de baanstatus van de baan kunt opvragen, of direct een starttijd kunt
reserveren.

De laatste mogelijkheid om uw gewenste golfbaan te vinden, is via het overzicht onderaan de
landingspagina. Hier staan alle aangesloten golfbanen op alfabetische volgorde gesorteerd.
Ook de aangeboden golfreizen van Pin High Golftravel kunt u hier terugvinden. Deze
golfreizen zijn te herkennen aan het ‘Partner’ ribbon linksboven in het kaartje.
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Een starttijd reserveren
De belangrijkste functionaliteit van IkGaGolfen is het reserveren van een starttijd. Het
starttijden overzicht heeft een flinke upgrade gekregenen het is nu nog makkelijker om uw
ideale starttijd te vinden en te boeken. Klik in het menu op ‘Starttijden’ om naar het nieuwe
starttijdenoverzicht te gaan.

Als u voor het eerst op deze pagina komt, staan er nog geen starttijden in het overzicht. U
dient eerst een golfbaan te selecteren. Kik hiervoor op ‘Selecteer een baan’.

1

Er verschijnt een popup waar u uw gewenste golfbaan selecteert. Uw Homecourse (in dit
voorbeeld Haarlemmermeersche), staat in de popup bovenaan. U kunt daarnaast ook een
golfbaan zoeken op naam en door alle banen heen scrollen op zoek naar de geschikte
golfbaan. Wanneer u een geschikte golfbaan gevonden heeft, klikt u op de naam van de
golfbaan. De beschikbare starttijden worden vervolgens in de kolom getoond.

2

Standaard staan de drie kolommen geselecteerd op de datum van vandaag en de twee
daaropvolgende dagen. U kunt dit uiteraard aanpassen naar wens door op de datum
te klikken. In de popup die verschijnt kunt u uw gewenste datum selecteren. De andere
kolommen worden automatisch geüpdatet naar de daaropvolgende datums, maar u kunt
dit ook handmatig weer aanpassen.
1

2
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Als u de gewenste golfbaan en datums geselecteerd hebt, zijn de kolommen gevuld met
starttijden!

2
1

D

A
B
C

1

2

Er wordt in het overzicht onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten starttijden:
A

Grijze starttijden liggen in het verleden en kunnen daarom niet geboekt worden.

B

Dit is een non-greenfee starttijd.

C

Dit is een greenfee starttijd.

D

Een wit vlak tussen de starttijden betekent dat dit tijdslot niet te boeken is.

U kunt desgewenst de getoonde starttijden filteren. U kunt filteren op het aantal
personen (maximaal 4) en het aantal holes wat u wil spelen (9-holes of 18-holes).

Als u een geschikte starttijd gevonden hebt, hoeft u enkel op het blokje met de tijd te klikken.
Er verschijnt dan een popup met daarin een kort overzicht van de details van de starttijd. Klik
op ‘Reserveren’ om de boeking te beginnen.
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In het volgende scherm maakt u uw boeking definitief. U krijgt een overzicht van de details
van de starttijd, en kunt deze desgewenst nog aanpassen door op ‘Aanpassen’ of ‘Terug naar
overzicht’ te klikken. U keert dan terug naar het starttijdenoverzicht.
U kunt, indien u met meerdere mensen gaat golfen, de reservering pas bevestigen als u uw
medespelers heeft uitgenodigd. In dit voorbeeld betreft dat één medespeler.

Er zijn twee manieren om medespelers toe te voegen aan uw flight. U kunt dit doen door
het het e-mailadres van uw medespeler in te voeren of via het vriendensysteem. Klik op
het icoontje rechts om via het vriendensysteem een iemand uit te nodigen (meer over het
vriendensysteem op pagina 13.) Er verschijnt een popup met uw vriendenlijst. Door op de
naam van een vriend te klikken voegt u hem/haar toe aan uw flight.

11

Laatst bijgewerkt: 4 juli 2018

Als u alle medespelers heeft uitgenodigd, bevestigt u de reservering door op de groene
button ‘Reservering bevestigen’ te klikken. Uw boeking is daarmee bevestigd! Klik daarna op
de grote button ‘Naar het dashboard’ om uw reservering te bekijken.
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Een starttijdreservering beheren
Nadat uw reservering bevestigd is, kunt u deze op uw dashboard bekijken en beheren. U ziet
in het kaartje alle details van de starttijd. De gekleurde bolletjes onder ‘Bevestigde spelers’
geven u een indicatie welke medespelers uw uitnodiging geaccepteerd hebben (groen),
geweigerd hebben (rood) of welke spelers nog niet gereageerd hebben (geel). Daarnaast kunt
de starttijd annuleren (indien u de hoofdboeker bent) of een andere medespeler uitnodigen
via de knop ‘Flight Aanpassen’.

Als u op deze knop klikt, verschijnt er een popup met verschillende mogelijkheden. U kunt
een nieuwe medespeler uitnodigen via e-mailadres of vriendenlijst en u kunt de gehele flight
annuleren door op ‘Annuleer Flight’ en vervolgens op ‘Ja, annuleer Flight’ te klikken. Uw
reservering wordt dan geannuleerd en verwijderd uit het systeem.
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Het vriendensysteem
Met het vriendensysteem in IkGaGolfen kunt u heel gemakkelijk uw golfvrienden toevoegen
aan een starttijdreservering. Om uw vriendenlijst te openen gaat eerst u via het menu
‘Profiel’ naar uw profiel, en vervolgens klikt u links in het menu op ‘Vrienden’.

De handleiding gaat verder op de volgende pagina
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Uw vriendenlijst is opgebouwd uit mensen die van u een vriendschapsverzoek of een starttijd
uitnodiging al dan niet geaccepteerd hebben.
3

1

2
A

2
B

1

Deze vriend heeft het vriendschapsverzoek (of starttijduitnodiging) geaccepteerd. Dit is te
herkennen aan de groene balk voor de avatar van de vriend.

2

Deze vriend heeft het vriendschapsverzoek nog niet geaccepteerd, te herkennen aan de
gele balk voor de avatar. Er zijn hier twee verschillende situaties mogelijk:

3

A

Dit vriendschapsverzoek staat nog open, maar de gebruiker is al wel een IkGaGolfenlid. Hierdoor zie je direct de naam en avatar van deze persoon, ook al heeft hij/zij het
vriendschapsverzoek nog niet geaccepteerd.

B

Dit vriendschapsverzoek staat nog open, en is van een niet IkGaGolfen-lid. Hierdoor
is er nog geen informatie bekend van deze persoon. Wanneer deze vriend het
virendschapsverzoek wil accepteren, moet hij/zij eerst een account aanmaken.

Via deze knop kun je een nieuw vriendschapsverzoek
versturen via een e-mailadres. Klik op de knop
‘Verstuur vriendschapsverzoek’ om het verzoek te
versturen.
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Als u een vriend wil verwijderen, om wat voor reden dan ook, dan kunt u klikken op rode
kruisje. Er verschijnt een popup om uw bevestiging te vragen. Klik op ‘Ja, verwijder vriend(in)’
om uw vriend uit de vriendenlijst te verwijderen. U kun hem/haar natuurlijk altijd weer
toevoegen

16

Laatst bijgewerkt: 4 juli 2018

Uw profiel wijzigen
De gegevens die u had ingevuld bij uw registratie, of die in de oude IkGaGolfen staan, staan
opgeslagen in uw persoonlijke profiel. Om naar uw profiel te gaan kunt u in het menu klikken
op ‘Profiel’, of op uw avatar en vervolgens op uw naam.

Uw profiel is ingedeeld in drie onderdelen: uw persoonlijke gegevens, uw golfgegevens en
uw wachtwoord. Met uitzondering van uw e-mailadres en IkGaGolfen ID kunt u alles zelf
aanpassen. Voor het wijzigen van uw avatar klikt u op het camera icoontje, kies vervolgens
een geschikte afbeelding en schaal deze naar wens bij via het schuifknopje. Klik vervolgens op
de groene knop ‘Upload nieuwe foto’. Uw foto wordt vervolgens geüpload en op de website
weegegeven.

Waar wordt mijn foto weergegeven?
Uw foto wordt zorgvuldig door ons bewaard en nergens getoond waar dat niet hoeft. Uw
foto wordt getoond in de volgende gevallen:
•

In de vriendenlijst van uw vrienden

•

In de starttijduitnodiging die per mail naar uw medespelers verstuurd wordt.

•

In de deelnemerslijst van wedstrijden indien u vriend bent met de persoon die de
deelnemerslijst bekijkt.
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