
 
PROTOCOL LEDEN: Starttijden reserveren 

1. Reserveren leden (per website of web-app): 

1. Starttijden reserveren kan online (na inloggen) via: de web-app (smartphone/tablet) of de website (laptop/PC): 

• Telkens 8 dagen vooruit. Om 18.00 uur komt steeds een nieuwe dag aan de achterkant erbij; 

• Een lid mag max. drie keer p.p. tegelijkertijd in het starttijdensysteem staan in deze periode; 

• Dus wanneer de 1e reservering/starttijd voorbij is, kan men weer één nieuwe reservering erbij maken, en zo 
kan men elke dag (m.u.v. woensdag, tenzij Golf Chain-membership) de 18 holesbaan spelen. Er is nl. op 
diverse starttijden altijd nog plaats. 
 

2. Standaard staat een '9 holes ronde vanaf tee 1' ingesteld: 

• Men geeft bij de reservering aan of men een 9-holes ronde of een 18-holes ronde speelt. 
 

3. Leden kunnen overal en altijd op elke starttijd een startplaats kan reserveren. Ook al is de starttijd deels bezet: 

• Let op: een flight van 1, 2 of 3 spelers kan ook zonder overleg, op onderstaande manieren worden aangevuld 
met extra leden/ golfers: 
o Een lid boekt zichzelf via het reserveringssysteem online bij in een gereserveerde flight waar nog 

ruimte is (= een flight van 1, 2 of 3 spelers); 
o Een lid komt naar de baan en boekt zich aan de zuil links van de receptie zelf in bij een al gereserveerde 

flight van 1 of 2 of 3 spelers; 
o De receptie boekt de speler(s) bij. 

 
4. '9 holes ronde reserveren vanaf TEE 10 (2e lus)' is mogelijk voor starttijden tot +/- 1.5 uur NA zonsopkomst 
(OCHTEND) & in zomermaanden ook binnen 2 uur VÓÓR zonsondergang (AVOND): 

• Reserveren kan binnen de reguliere reserveringsperiode (8 dagen) zelf online, maar ook op de speeldag zelf 
aan de zuil. 
 

5. Samenvoegen: je hebt een flight van drie of vier pers. maar geen 'vrije' starttijd? Dan mag de receptie: 

• 2 flights van 2 pers. samenvoegen, indien deze flights dicht bij elkaar staan geboekt. En dit kan geregeld 
worden: 

• Na verzoek per: telefoon, e-mail of aan de receptie zelf, van leden (de hoofdboeker) die samen met 3 of 4 
personen in één flight willen spelen en dus geen starttijd konden boeken.  
 

6. Wil men een extra en spontaan '4e rondje' (en nog niet gereserveerd) komen spelen? Op de dag zelf kan men 
dan aan de touchscreen inlogzuil in de entreehal van het clubhuis dit extra '4e rondje' ter plekke inboeken (ook al 
staat men al 3 x in het reserveringssysteem). 
 
7. Groepsreservering leden (= 2 of 3 flights door één hoofdboeker): 

• Reserveren als groep, met meerdere flights direct na elkaar, kan ALLEEN via de WEBSITE en dus NIET via de 
WEB-APP; 

• Elk lid kan, als hoofdboeker, maximaal 3 flights (=maximaal 12 pers.) direct na elkaar boeken; 
• Wanneer de hoofdboeker de keuze maakt voor het toevoegen van een tweede en/of derde extra flight, dan 

staan deze starttijden voor 5 minuten geblokkeerd en kan niemand anders deze tijden reserveren; 
• De hoofdboeker heeft dan 5 minuten de tijd om alle spelers in te voeren en de reservering definitief te 

maken (opslaan). De hoofdboeker kan binnen 24 uur nog spelers wijzigen, verwijderen of toevoegen. 
• Maximum aantal te reserveren flights is 3 per persoon (per groepje); 
• De flights/ starttijden moeten zo optimaal mogelijk benut worden, dit houdt in: 6, 7 of 8 spelers is 2 flights & 

9, 10, 11 of 12 spelers is 3 flights; 
• Binnen 24 uur na reserveren moeten flights volledig en correct zijn ingevuld met de namen van alle 

medespelers. Voldoet de samenstelling, binnen 24 uur, van het aantal spelers per flight van een groepje niet 
aan de hierboven gestelde regels dan vervallen alle starttijden van het groepje. Blijkt misbruik voor te komen, 
doordat bijv. op speeldag zelf toch nog spelers af vallen, dan krijgen deze spelers een no-show met de daarbij 
behorende gevolgen. 

https://m.eg4u.nl/#/login
https://www.golfmiddenbrabant.nl/club/starttijden/starttijd_reserveren


2. Reserveren leden met introducees: 

Leden en abonnee-leden met introducees kunnen binnen dezelfde reserveringsperiode van 8 dagen voorafgaand 
aan de gewenste speeldag zelf online via de website een starttijd met intro-plaatsen reserveren: 

• Zie hier alle uitgebreide informatie en de introductie tarieven: 
https://www.golfmiddenbrabant.nl/club/starttijden/introduceren  

• Een starttijd reserveren met introducee(s) kan alleen via het reserveringssysteem op de website en dus niet 
via de web-app. Eventueel kan het ook telefonisch via de receptie of via het aanvraagformulier onderaan de 
hierboven genoemde webpagina; 

• Als lid mag je max. 3 introducées per dag introduceren tegen het voordeligere introductietarief en zij dienen 
dan vanzelfsprekend bij jou in de flight mee te spelen; 

• Met meer gasten komen spelen is zeker mogelijk, maar gast 4 en verder betalen het reguliere greenfeetarief; 
• Één gastspeler/introducée mag in totaal max. 4 x per jaar op het voordeligere introductietarief spelen. 
• Introduceren betekent immers: kennis laten maken met... Men kan naast lid, abonnee-lid of abonnee 

worden, ook een strippenkaart aanschaffen. 

3. Aanmelden op speeldag voor startbewijs: 

De gereserveerde plek op een starttijd dient elke speler op de speeldag zelf, minimaal 15 minuten voordat men 
start en d.m.v. de 'Midden-Brabant pas', op de touchscreen zuil in entree aan te melden. Dan krijgt men een 
startbon als bewijs om mee te nemen tijdens de ronde en dus in de baan: 

• Dit dienen zowel de hoofdboeker als de overige flightgenoten zelf te doen met hun 'Midden-Brabant-pas'; 
• Let op: bevestigt men later dan 15 minuten van tevoren de starttijd aan de zuil, dan wordt dit als een ‘no-

show’ geregistreerd of kan de starttijd aan derden worden vergeven. 
• Introduceés dienen zich vooraf bij de receptie te melden voor betaling en een bag tag voor aan de kar/tas: 

o Als men voor 09:00 uur is gestart, dan komt de marshal een pasje tijdens te ronde ophalen en dient 
de introducee zich na de ronde te melden bij de receptie voor betaling en ophalen van het pasje; 

o Als men na 17.00 uur start, dient de introducee de betaling te voldoen aan de bar bij de horeca en 
daar de bag tag op te halen. 

4. Algemene voorwaarden:  

Voor leden, abonnee-leden, introduces en greenfeespelers: 
• Tijdens de zomertijd wordt het eerste uur na elke wedstrijd exclusief en alleen vrijgehouden voor 

(abonnee)leden (dus ook geen introducees of greenfeeers); 
• Starten is om de 8 minuten. Men dient minimaal 5 minuten voor de starttijd start-klaar te staan op de tee en 

minimaal 15 minuten van tevoren de starttijd te hebben aangemeld/bevestigd op de zuil in de entree van het 
clubhuis met uw 'Midden-Brabant pas'; 

• De receptie mag indien nodig en zonder overleg, flights aanvullen tot maximaal 4 personen; 
• Maximaal 1 à 2 starttijden per uur worden gereserveerd voor greenfeeërs / introducees (m.u.v. groepen, dan 

mogen starttijden uit andere uren worden gehaald) met een maximum van 24 gastspelers/introducees per 
dag; 

• Afspraken betreffende greenfeeers, -groepen, bedrijfsdagen, woensdagen ed. gemaakt tussen bestuur en 
exploitant blijven van kracht. Golf chainers vallen onder dezelfde condities als (abonnee)leden, echter dienen 
zij per mail of telefonisch binnen 5 dagen voorafgaand aan de gewenste speeldatum van tevoren te 
reserveren; 

• Een no-show wordt geregistreerd. Bij 2 no-shows wordt de speler hier op aangesproken door exploitant 
respectievelijk bestuurslid. Treedt er geen verbetering op, dan wordt een passende maatregel getroffen. 

• Het annuleren of wijzigen van een starttijd dient door de hoofdboeker minimaal 2 uur voor de starttijd te 
geschieden (via de website of app). Wil men binnen 2 uur van de starttijd annuleren of de reservering 
wijzigen, dan graag telefonisch, per e-mail of aan de receptie; 

• Handicart-gebruikers die starten tussen 9.00 uur en 10.00 uur OF vanaf 14.00 uur kunnen telefonisch een 
handicart reserveren voor een 18 holes ronde. Starten tussen 10.00 – 14.00 uur kan betekenen dat de kar 
maar beschikbaar is voor een 9 holes ronde. 

https://www.golfmiddenbrabant.nl/club/starttijden/introduceren

