
Rotterdam, 8 mei 2020

Wat nieuw is op Golfbaan Kralingen bij de opening tijdens corona, is dat er alleen gespeeld kan 
worden na, bij voorkeur digitale, reservering van een starttijd. De reservering is voorlopig 
mogelijk voor maximaal een 2-bal en alleen voor een 9-holes ronde. De ballenspiraal is voorlopig 
verleden tijd. Zo’n reservering verloopt via de website www.golfbaankralingen.nl, waar u via de 
inlog van E-Golf4U een vrije starttijd kunt zoeken en reserveren. Het is spelers toegestaan 
maximaal 5 dagen voorafgaand een tijd vooraf te reserveren voor maximaal 2 keer per week, 
zodat wij zoveel mogelijk golfwensen kunnen vervullen. In de aanloopperiode echter kunnen 
alleen starttijden op maandag 11 mei en dinsdag 12 mei gereserveerd worden. Vanaf zaterdag 
9 mei om 18 uur wordt de reserveringsmodule opengezet. Als het reserveren goed gaat, 
worden meerdere dagen opengesteld voor reserveringen. Op de dag zelf kunt u een eventueel 
nog niet geclaimde starttijd alsnog reserveren, ook als u al twee keer in de betreffende week een 
starttijd hebt gereserveerd.


De procedure voor het reserveren van starttijden is als volgt:


Click op de “reserveer starttijd” (rechtsboven op de website of via het dropdown menu op de 
telefoon):


1. Kies de gewenste dag van spelen en click op de betreffende dag en vervolgens op de 
gewenste starttijd.


2. Een inlogscherm wordt zichtbaar voor clubleden (inloggen als lid van) of gastspelers 
(login als gast).


3. Leden van Golfclub Kralingen kunnen hun bestaande inloggegevens van Egolf4U 
gebruiken. De overige spelers (bijvoorbeeld jaarkaarten, rittenkaarten en greenfees) 
moeten zich eerst registreren als gastspeler en vervolgens inloggen. Dat geldt ook voor 
bedrijfskaarten.


4. Boek uw reservering in.

5. Een medespeler kunt u bijboeken door op de button “onbekend” te boeken (als 

gastspeler; er wordt nog aan gewerkt om ook een naam te kunnen invoeren) of de 
betreffende inlognaam van het GCK-lid in te voeren.


6. Wanneer u zich meldt bij de caddiemaster wordt uw reservering omgezet in een 
definitieve starttijd en wordt gecontroleerd welk speelrecht u hebt.


Noch te vroeg, noch te laat 
Kom op tijd naar de golfbaan, maar niet te vroeg! Vanuit het protocol mag u niet eerder dan 10 
minuten voor uw gereserveerde starttijd het parkeerterrein op. Tegelijkertijd heeft u de tijd hard 
nodig om én uit te laden, én naar de caddiemaster te lopen, én u daar te melden én u op te 
stellen voor de eerste afslag van hole 1. Het is niet toegestaan te oefenen op de driving range en 
u zult geen tot weinig tijd overhouden om te oefenen op de oefengreen. De lockerloods biedt 
ruimte voor maximaal 2 personen tegelijkertijd conform protocollen.


Arriveert u te laat bij de caddiemaster om uw gereserveerde starttijd te kunnen afnemen, dan 
vervalt uw reservering en kunt u weer naar huis. Wij gaan hier spijkerhard in optreden, omdat het 
anders onmogelijk wordt om aan de vereiste protocollen door de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond te kunnen voldoen.


Elke speler moet ook na de training of golfronde weer binnen maximaal 10 minuten het terrein 
verlaten hebben.


Voor de overige spelregels (o.a. routing en gebruik lockerloods) wordt verwezen naar het 
document “informatie en protocollen alle spelers (versie 8 mei 2010)”.
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