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1. REGISTRATIE IN IBIRDIES 
Kies Maak een account 

 



 

 

Vul uwgegevens in en kies een wachtwoord 

Selecteeer ja ik geef toestemming voor het ontvangen van e-mails 
over iBirdies als je op de hoogte geouden wilt worden over 
iBirdies 

Kies Volgende 

 

iBirdies vraag om toestemming voor het sturen van berichten. Dit 
kan gaan om de baanstatus, weeralarm en nieuwsberichten. 

Kies Sta toe 

 



 

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van 
iBirdies is het noodzakelijk om de locatie voorzieningen aan te 
zetten. 

Kies Verder 

 

iBirdies vraagt om toestemming om je locatie te gebruiken  

Kies Bij gebruik van app 

 



 

 

Toestaan dat iBirdies ook je locatie gebruikt als je de app niet 
gebruikt  

Maak een keuze. 

 

iBirdies is gekoppeld aan E-Golf4u. Voor het bijhouden van 
scores en het boeken van starttijden in een e-golf4u account 
vereist. 

Selecteer Golf Club Havelte en vul je inloggegevens voor e-
golf4u in.  

Kies inloggen 

 



 

 

Het volgende scherm verschijnt. Scroll naar beneden en kies 
Wijzigen 

 

Vul de gevraagde gegevens in 

• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Telefoonnummer 
• GSN Nummer 
• Handicap 
• Tee 

En scroll naar beneden 

 

 



 

 

Selecteer eventueel de opties voor E-mail, Open Flights en 
Meldingen 

Kies Oplsaan 

 

De app is nu klaar voor gebruik.  

 



 

 

Als je bij Golf Club Havelte op locatie bent en de locatie 
voorzieningen staan aan dan ziet het beginscherm er als volgt uit.  

 

 

  



 

 

2. GEBRUIK VAN IBIRDIES (NIET OP LOCATIE) 

1.1 GOLFBANEN  
Vanuit het startscherm heb je verschillende opties. 

Kies Golfbanen 

 

Een lijst met aangesloten golfclubs verschijnt. 

Kies Golf Club Havelte 

 



 

 

Vervolgens kun je hier de gegevens van Golf Club Havelte 
bekijken en een nieuwe startijd reserveren.  

Kies Alle Holes, Baanstatus of Local Rules 

 

Overzicht van Alle Holes 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar 
Baan Status en Local Rules 

 

 

 



 

 

Overzicht van de Baanstatus 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar Alle 
Holes en Local Rules 

 

 

Overzicht van de Local Rules 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar Alle 
Holes en Baan Status 

 

 

 

  



 

 

1.2 KAARTEN 
Vanuit het startscherm heb je verschillende opties. 

Kies Kaarten 

 

 

 

Een overzicht van je gelopen kaarten in iBirdies wordt getoond. 
Tevens kan er een nieuwe kaart bijgehouden worden. 

Kies Nieuwe kaart 

 



 

 

In dit scherm kunt gedetaileerd je spel bijhouden. 

Score: Het aantal slagen dat je volgens je exacte handicap moet 
spelen. 

Optioneel: 

Putts: Het aantal putts op deze hole 

Zand: het aantal bunkerslagen 

Straf: Het aantal strafslagen 

In de “groene roos” kun je aangeven waar je afslag is geland. (op 
de fairway, links of rechts ervan, of te kort of te ver) 

Kies Opslaan 

 

Een overzicht van de score wordt getoond. 

Kies Volgende Hole om door te gaan. 

 

 
  



 

 

1.3 STARTTIJD 
Vanuit het startscherm heb je verschillende opties. 

Kies Starttijd 

 

 

 

Vanuit deze optie kun je een starttijd boeken bij de aangesloten 
golfbanen bij jou in de buurt.  

Kies een datum, het aantal holes wat je wilt spelen, het tijdstip dat 
je wilt starten en de afstand vanf de locatie waar je op dat moment 
bent. 

Kies Bekijk beschikbare banen 

In het hoofdstuk starttijd boeken wordt uitleg gegeven over het 
boeken van een starttijd met de verschillende opties. 

 

 

  



 

 

1.4 DROP ZONE 
Vanuit het startscherm heb je verschillende opties. 

Kies Drop Zone 

 

 

 

In de drop zone vind je het laatste nieuws van Golf Club Havelte. 

Onder aan het scherm kun je vervolgens ook het laatste nieuws 
van iBirdies bekijken en het laatste Golfnieuws 

 

 

 

  



 

 

1.5 FLIGHTS 
Vanuit het startscherm heb je verschillende opties. 

Kies Flights 

 

 

 

Overzicht van reeds geboekte flights 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar 
Open flights en Golfnetwerk 

 

 



 

 

Overzicht van Open Flights 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar 
Mijn flights  en Golfnetwerk 

 

 

Overzicht van je golf contacten 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar 
Mijn flights en Open flights 

Kies om een contactpersoon toe te voegen 

Kies Nieuwe groep om een groep met contactpersonen te maken 

 



 

 

Als je gekozen heb voor een nieuwe contactpersoon. Vul de naam 
in van je contactpersoon (deze moet reeds bekend zijn in iBirdies) 
en kies Zoeken 

 

Als je gekozen hebt voor een nieuwe groep. Vult de naam in van 
de groep en kies opslaan 

Vervolgens kun je contactpersonen aan de groep toevoegen 

 

 

  



 

 

1.6 ALGEMENE AANBIEDINGEN 
Vanuit het startscherm heb je verschillende opties. 

Kies Aanbiedingen voor een overzicht van verschillende 
arrangementen, iBirdies items of golf items. 

 

 

 

 

1.7 AANBIEDINGEN VAN GOLF CLUB HAVELTE 
Kies Golfbanen  

kies Golf Club Havelte 

Kies Aanbiedingen 

 



 

 

Overzicht van de aanbiedingen van Golf Club Havelte 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar de 
aanbiedingen van het Restaurant en de Golf aanbiedingen 

 

Overzicht van de aanbiedingen van het restaurant 

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar de 
aanbiedingen van de Baan en de Golf aanbiedingen 

 



 

 

Overzicht van de golf aanbiedingen.  

Onder aan het scherm kun je vervolgens rechtstreeks naar de 
aanbiedingen van de Baan en het restaurant 

 

 
  



 

 

3. STARTTIJD RESERVEREN  
Kies Golfbanen  

kies Golf Club Havelte 

Kies Reserveren 

 

Geef aan welke dag, rond welke tijd (bijvoorbeeld tussen 10:00 
en 13:00) en selecteer de lus die je wilt spelen. 

 

Kies Bekijk beschikbaarheid 

 



 

 

Een overzicht met beschikbare starttijden wordt getoond. Kies 
vervolgens een starttijd. 

 

Vervolgens kun je hier je starttijd bevestigen. Heb je geen 
medespelers en wil je andere speleres uitnodigen kies dan voor 
een Open flight. 

In een open flight kun medespelers uitnodigen met bijvoorbeeld 
een handicap tussen de 15 en 45. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om de flight beschikbaar te 
maken voor alleen je home course, Home course en favoriete 
banen of alle banen.  

 

Kies Reservering definitief maken 

 



 

 

Heb je flight genoten dan kun je deze hier toevoegen. Kies 
Medespelers toevoegen om een medespeler toe te voegen. 

Wil je medespelers uitnodigen. Kies Medespelers uitnodigen om 
een medespeler uit te nodigen. 

Wil je de inschrijving anuleren. Kies Bevestig mijn uitschrijven. 

 

Als je gekozen hebt voor medespelers toevoegen kun je kiezen om 
leden uit je netwerk toe te voegen (Dit zijn andere iBirdies 
gebruiker) of om leden uit de ledenlijst toe te voegen. 

Als je gekozen hebt voor medespelers uitnodigen kun je kiezen 
uit je netwerk toe te voegen (Dit zijn andere iBirdies gebruiker) 
of een uitnodiging via whatsapp, e-mail etc te versturen. 

 

 

  



 

 

4. INTERACTIEF BAANBOEKJE   
iBirdies bevat een interactief baanboekje waarmee je op iedere 
hole kun zien hoever het nog is naar de hole. Dit werk alleen als 
de locatie voorziening aan staat.  

Kies Play om van deze optie gebruik te maken*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nadere uitleg van deze optie volgt nog. Aangezien deze functie alleen op locatie 
werkt kon deze op dit moment niet in de handleiding verwerkt worden.  

 

 


