I-golf

Hoe geraak ik op I-golf ?
1. www.wingegolf.be

2. Meld je aan met je federaal nummer en je paswoord (als je dit
vergeten bent, klik je op ‘paswoord vergeten? …’ - onder ‘remember me’
en creëer een nieuw paswoord)
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Wat zie ik als ik op I-golf ben
Wat zijn de mogelijkheden?
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❶:

De ‘home-knop’ , je komt terug op deze homepagina uit

❷:
Berichten Alle mails i.v.m. I-golf vind je hier (zoals je die ook in je
persoonlijke e-mail krijgt) : reservaties tee-times, wijzigingen tee-times, startorde
van een wedstrijd …
Als je op ‘opties’ drukt, kan je de berichten als ‘gelezen’ aanduiden :

❸:

1e )

Reservaties : gemaakte tee-reservaties, pro-reservaties (voor
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lessen) – kunnen hier ook geannuleerd worden (door op het roodbruine X-teken
te klikken)

❸. 2e )
personalia : overzicht van de communicatiemogelijkheden met de
club. Hier kan je ook je adres, email en GSM-nr. veranderen (door op het blauwe
‘pen-teken’ te klikken)
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❸. 3e )
Instellingen: aanpassingen naar privacy en profiel, nieuw
paswoord aanmaken

❹.
Nieuws: nieuws van Golf Vlaanderen. Hierin kan je bijvoorbeeld lezen dat
op 24/10 een nieuwsbericht is gepost dat het nieuwe handicap-systeem pas in
2021 zal ingevoerd worden.
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❺.
Reserveer : zowel een tee-time als een pro voor les, alsook een tee-time
op andere clubs
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❻.

Kalender:

1. Inschrijving : Hier kan je zien of je je kan inschrijven voor een
wedstrijd/event
: betekent dat je je kan inschrijven (je behoort tot de doelgroep)
: maximumaantal deelnemers is bereikt. Je kan je inschrijven op de
‘reservelijst’ – bij afzegging van een ingeschrevene, wordt zijn plaats
ingenomen door de eerste reserve.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

: je kan je niet inschrijven voor de wedstrijd/event (je behoort niet tot
de doelgroep of de wedstrijd is nog niet opengesteld, of is afgesloten)
Inschrijving : van wanneer / tot wanneer je je kan inschrijven
Datum : datum van het event/wedstrijd
Competitie : benaming van het event / wedstrijd.
NB: S betekent ‘voor senioren’ – L betekent ‘voor de Ladies’ – Men’s day
betekent ‘men only’
Qualifying : betekent of de wedstrijd in aanmerking komt om je handicap
aan te passen.
C betekent ‘Counting’ (= alleen dalen in handicap is mogelijk bij deze
wedstrijd)
Formule : welke formule er wordt gespeeld (single / 4BBB … )
HCP en leeftijd : maximale handicap en leeftijdsbeperking voor deze
wedstrijd
Deelnemers: meestal ‘clubleden’ maar kan ook zijn voor genodigden of
voor iedereen
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9.

: geeft specifieke info voor deze wedstrijd of event

10.

: dit geeft je de lijst van de ingeschrevenen

11.

: de startlijst van de wedstrijd

12.

: de uitslag van de wedstrijd
NB: als je op het icoontje

klikt, krijg je het detail van de score

13.Prize giving : het uur waarop de uitslag op de website wordt gezet.

❼.

Scorekaart
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1e Speel: bij ‘nieuwe scorekaart’ kan je een kaart simuleren (hier kan je
voor jezelf zaken bijhouden die belangrijk zijn in een opbouw … aantal puts,
sandsaves …). Vooral belangrijk voor clubs die al werken met digitale
scorekaarten.
2e Overzicht: overzicht van alle aangemaakte nieuwe scorekaarten.
EDS (Extra Day Scorekaart = je gaat de baan op met een marker, geeft aan dat
je qualifying wil spelen, betaalt de wedstrijdfee en levert de kaart in op het
secretariaat: je zal dalen/stijgen naargelang de behaalde stablefordscore).
Digitaal nog in ontwikkeling
3e info: uitleg over dit deel van I-golf
❽.

Saldo

- BAR: hier vind je het overzicht van je consummaties in Taste 19
- BE- money en Info zijn momenteel in onze club nog niet actief

❾.

Barometer

1e Badges:
- Leaderboard: hierachter vind je je eigen % birdies en pars (bij uitbreiding naar
de ganse club)
- uw badges: de gegevens van het leaderboard in detail weergegeven
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2e Statistieken:
- hcp lijst: de lijst van alle leden van Winge GCC met handicap
- detail van uw gespeelde wedstrijden
- single wedstrijden in uw club: detail van alle single wedstrijden in de club
❿.

Afmelden: je komt terug op de aanmeldpagina terecht

⓫.

Actuele exact handicap

Als je op je ‘WHS handicap’ klikt, krijg je je ‘overzicht handicapaanpassingen’ van
je laatste wedstrijden

Wie meer wil weten over de WHS-handicap kan terecht op de website senioren
via deze link :
https://wingegolf.be/news/wat-je-altijd-al-wilde-weten-en-nooit-durfde-vragen/
Doorklikken op ‘hoe werkt het WHS?’
⓬.

Mogelijkheid om een tee-time te reserveren op al deze clubs
cf. uitleg bij 5 / reserveer

NB: je krijgt hier ook de ‘nieuwste’ nieuwsberichten : klikken om te openen !

