
Reserveren starttijd via Egolf4u 

Lauswolt, 15-5-2020 

 

Er zijn twee opties om als lid online een starttijd te reserveren:  

via onze website > Mijn Lauswolt of via de web-app van egolf4u. 

 

 

Optie 1: starttijd reserveren via onze website 

 

1. Ga naar www.golfclublauswolt.nl > Mijn Lauswolt en log in met uw persoonsgegevens. 

2. Klik in de regels met de groene titels op ‘Starttijden’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu ziet u welke tijden beschikbaar zijn. U kunt zelf kiezen voor de opties ‘Lijst - Week – Grid’. 

 

 

 

 

 

 

Als u deze groene blokjes ziet, staat u op de optie “Grid”.  

4. Lijst:  

Wit betekent vrij om te boeken, grijs is een tijd uit het verleden, groen is reeds geboekt.  

Als u een starttijd reserveert, wordt uw boeking blauw.  

U ziet via ‘Lijst’ de namen van alle spelers.  



5. Grid:  

U ziet hier middels groene blokjes (zie de afbeelding bij punt 3) de beschikbare starttijden (zo ziet het er 

ook uit op de web-app). 

In de blokken ziet u vierkante vakjes. Het aantal vakjes geeft aan hoeveel personen er in een flight 

kunnen zitten. Een wit vakje betekent beschikbaar, rood betekent bezet. 

Klik op een groen blok om een starttijd te reserveren. Is het blok wit met rode vakjes dan is deze tijd niet 

meer te reserveren. Als uw flight vol is, wordt het een grijs blokje.   

6. Week:  

U ziet hier de starttijden van een week. 

Wit is vrij om te boeken. 

Groen is een tijd die reeds geboekt is. Ziet u één donkergroen blokje dan heeft 1 golfer zich ingeschreven 

en kunt u zich hierbij in schrijven.  

7. Kies de datum waarop u wilt spelen en kies de lus die u wilt spelen. 

 

 

 

8. Alleen de eerste boeker van de flight kan flightgenoten bijboeken.  

Wilt u aanschuiven bij een flight dan moet u contact opnemen met de speler die de starttijd heeft 

geboekt. 

9. Bevestig via “reservering inboeken”. 

10. Uw boeking is ook te zien in de web-app. 

11. U kunt een melding krijgen bij het opslaan van een boeking dat deze niet gemaakt kan worden.  

Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u reeds 3 maal in de 7 dagen een starttijd heeft geboekt. Deze regel 

kan veranderen als de drukte van de baan dit toelaat.  

Optie 2: starttijd reserveren via de web-app van egolf4u 

 

 

 

Heeft u de web-app van Egolf4u nog niet geïnstalleerd, kijk dan op  

onze website > coronagevolgen hoe u deze installeert of bel met de receptie. 

 

1. Open de web-app van Egolf4u en log in met uw persoonsgegevens.  

 

 

 



 

2. Selecteer in het menu links (bereikbaar via         ) de button ‘Starttijden’. 

 

 

 

 

 

3. U komt direct bij “Mijn starttijden” die uw gemaakte boekingen weergeeft. 

4. Ga naar de button ‘Reserveren’ die naast “Mijn starttijden” staat.  

5. Nu ziet u welke tijden (in het groen) beschikbaar zijn. 

De blokjes in het grijs zijn geboekte tijden door andere spelers. 

Het blauwe blokje geeft uw gereserveerde tijd aan. 

 

6. Met de selectieschuifjes rechts bovenin                     

kunt u aanpassingen doen in: 

*de datum. Klik hier op en u kunt een datum zoeken. Bevestig via ‘Instellen of gereed’. 

*de baan. Maak een keuze door te klikken en bevestig door op het vergrootglas (zie rechtsboven) te 

klikken. 

7. Klik op een groene vrije starttijd om deze te reserveren. 

8. Vul eventueel een flightgenoot in. Alleen de eerste boeker van de flight kan flightgenoten bijboeken.  

Wilt u aanschuiven bij een flight dan moet u contact opnemen met de speler die de starttijd heeft 

geboekt. 

9. Klik op ‘Reservering opslaan’ onderaan de pagina. 

10. U kunt een melding krijgen bij het opslaan van een boeking dat deze niet gemaakt kan worden. Dit 

kan bijvoorbeeld zijn wanneer u reeds 3 maal in de 7 dagen een starttijd heeft geboekt. Deze regel kan 

veranderen als de drukte van de baan dit toelaat.  

 

11. Wilt u de gemaakte reservering verwijderen, ga naar Mijn starttijden, klik op de reservering die u wilt 

verwijderen.  

Klik op “Verwijder” onderaan de pagina. Hierna kunt u weer een nieuwe reservering maken. 

Indien u ook de reservering wilt verwijderen voor uw flightgenoot, klik dan op ja en maak een keuze. 

12. Het scherm ‘mijn starttijden’ opent nu met het overzicht van de door voor u geboekte tijden.  


