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Handleiding starttijden boeken GC Heidemeer 

 

Opmerkingen: 

- U kunt voor uzelf een starttijd reserveren, maar ook voor een complete flight, maximaal 3 

personen; 

- U kunt enkel 9 holes starttijden boeken, 18 holes aaneen is uitgeschakeld; 

- Via de app Dimple zijn GEEN starttijden te reserveren; 

 

Handleiding: 

 

1. Navigeer naar de ledenapplicatie op (https://heidemeer.prowaregolf.nl) en log in op de 

applicatie met uw emailadres en bijbehorende wachtwoord. 

2. Op het dashboard is voor elk lid de sectie met betrekking tot starttijden klaargezet: 
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3. Klik op de knop starttijden reserveren, u krijgt nu het volgende scherm te zien: 

 

 

4. Selecteer de gewenste speeldatum 

5. Kies het gewenste aantal spelers (u kunt voor maximaal 3 personen een starttijd reserveren) 

(indien u 4 spelers opgeeft verschijnen er geen starttijden..) 

6. Zet het aantal holes op ‘9 holes’ 

(indien u 18 holes selecteert verschijnen er geen starttijden) 

Het scherm zal zich nu vernieuwen en voor de gekozen datum de beschikbare tijden weergeven: 

 

7. Klik op het blokje van de gewenste tijd. 

8. U moet nu de flightgenoten opgeven waarmee u gaat spelen (wanneer u een starttijd alleen 

voor uzelf boekt, is dit niet van toepassing) 
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9. Het systeem zoekt automatisch de leden erbij op basis van (een deel) van de naam. Spel 

deze dus goed, anders herkent het systeem het lid niet! 

10. Wanneer een of meerdere leden gevonden is, verschijnt een popup met het gevonden lid. 

Klik op de knop ‘selecteer’ (blauwe knop naast de naam in de popup) om het lid toe te 

voegen aan de flight. 

 

 

11. Wanneer u alle flightgenoten opgegeven heeft, klikt u op de knop ‘opslaan’. Uw starttijd is 

daarna geboekt! 


