
Online reserveren via Proware voor leden van Golfclub Oude Maas 

Wel, er zijn 2 manieren om te reserveren: 

• via uw persoonlijke pagina in het ledenadministratiesysteem: daar treft u een button ‘starttijd reserveren’ aan; 

• via de Proware golf app (verreweg het makkelijkst).Link klik hier 

U mag per week (die loopt van maandag t/m zondag) 2x een starttijd reserveren en u kunt 1 weken vooruit boeken, zodat u per 
keer maximaal 2 starttijden kunt boeken.  
Voorbeeld: zondag vanaf 9:00 uur reserveren voor de zondag 7 dagen later. Mocht er nu een dag zijn waarvan u zegt ‘ik had nu 
toch wel heel erg graag willen golfen’, dan kunt u op die dag ’s morgens vroeg vanaf 9.00 uur bellen naar de Caddiemaster en 
vragen of er nog tijden beschikbaar zijn. 
 
Hoe gaat dit nu in zijn werk?  Allereerst via het dashboard: 
Op uw persoonlijke pagina klikt u op de button ‘starttijd reserveren’, dan ziet u het scherm zoals hieronder staat afgebeeld. U kunt 
dan bovenaan de datum aangeven waarop u wilt reserveren, daaronder het aantal spelers en daar weer onder of u 18 of 9 holes 
wilt lopen. 
Verder is het zo dat – doordat sommige mensen maar 9 holes willen lopen – er starttijden beschikbaar komen op hole 10. Let wel: 
u kunt dan ook maar 9 holes lopen en NIET automatisch doorgaan op hole 1! 
 
 

 

 

Of via de Proware golf app: 
Download de link op je telefoon en zet de pagina in je beginscherm van je telefoon. 
log in met je emailadres en wachtwoord van ProwareGolf 

Voor een uitgebreide handleiding   link:klik hier 
https://oudemaas.prowaregolf.nl/mobile. 

Nog een belangrijk laatste punt: het is niet mogelijk om bij een nog-niet-volgeboekte flight in te schrijven. Degene die de boeking 
heeft gedaan en dus als eerste persoon in die flight staat vermeld is de enige persoon die de flight kan aanpassen. Dat kan 
overigens alleen maar door de bestaande boeking te verwijderen en onmiddellijk een nieuwe boeking aan te maken waarbij dan 
ook de extra persoon wordt ingeschreven. 
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