
Welkom bij de app van Kleiburg

iBirdies is een nieuwe app die alles voor 
een rondje golf op een eenvoudige en 
handige manier weergeeft

iBirdies is helemaal op uw maat 
gemaakt.  Neem daarom even de tijd 
om de app te installeren en uw 
voorkeuren aan te geven 

Dit document helpt u om iBirdies stap 
voor stap te installeren



Download iBirdies

In de AppStore 
iBirdies is geschikt voor de iPhone 6SE 
en voor alle latere modellen van iPhone

In Google Play 
iBirdies is geschikt voor Android-
toestellen vanaf Android versie 9.0. 

Met een oudere versie van Android vindt 
u iBirdies niet in de catalogus 

Sommige andere merken dan Samsung 
gebruiken een eigen versie van Android 
waardoor iBirdies niet werkt  



Maak een account aan

Kies: Maak een account aan 

Vul uw gegevens in en kies een 
wachtwoord 

Selecteer ‘Ja, ik geef toestemming 
voor het ontvangen van e-mails van 
iBirdies’, als u op de hoogte wilt blijven 
van nieuwe ontwikkelingen 

Kies: Volgende



iBirdies wil u berichten sturen

iBirdies vraagt uw toestemming voor het 
sturen van berichten. Dit kan gaan om 
de status van de baan, een weeralarm, 
om nieuwsberichten of om een 
uitnodiging om te spelen 

Kies: Sta toe 

Om optimaal gebruik te kunnen maken 
van de mogelijkheden van de app is het 
noodzakelijk om de locatie-voorziening 
aan te zetten 

Kies: Verder



iBirdies vraagt toestemming uw locatie te gebruiken

iBirdies vraagt uw toestemming om de 
locatie van uw smartphone te gebruiken. 
Dat is nodig om te weten of u op de 
golfbaan bent of om u op een hole de 
precieze afstand tot de vlag te geven 

Kies: Bij gebruik van app 

iBirdies vraagt nu uw toestemming om 
de locatie te gebruiken als u de app niet 
gebruikt. Dat kan handig zijn als u de 
receptie automatisch wilt melden dat u 
op de baan bent aangekomen om te 
spelen 

Maak een keuze 



Link met E-Golf4U

iBirdies vraagt u éénmaal de link met E-
Golf4U te leggen. 
Daarna kunt u via iBirdies altijd direct 
een starttijd reserveren (of verwijderen) 
op uw home course en op alle andere 
aangesloten banen. U kunt ook een 
scorekaart insturen 

Selecteer Golfbaan Kleiburg als uw 
home course uit de lijst 

Vul uw inloggegevens voor E-Golf4U in 

Leg ze vast met de knop Inloggen. 

Vanaf nu is uw account bij E-golf4U 
automatisch met uw iBirdies account 
gekoppeld 



De laatste stap

Het volgende scherm verschijnt 

Indien gewenst kunt u hier een foto 
plaatsen. Klik op de plaats van het 
portret en selecteer een foto uit uw 
album. De foto verschijnt in het 
golfnetwerk van uw vrienden 

Scroll naar beneden 

Kies: Wijzigingen 

Een volgende scherm (zie volgende 
pagina) verschijnt.  
Neem de tijd om alles zorgvuldig in te 
vullen.



De laatste stap

Voor een volledig profiel zijn de volgende 
gegevens nog nodig: 
• Geslacht - nodig in verband met de 

handicap-tabellen van de NGF 
• Voornaam 
• Achternaam 
• Geboortedatum - nodig voor ‘Open 

flights’  
• E-mailadres - nodig voor o.a. berichten 

en de validatie van scorekaarten 
• Mobiel nummer - nodig voor het 

reserveren bij andere banen 
• GSN-nummer - uw NGF-registratie 
• Home course - nodig voor berichten en 

het reserveren van starttijden 
• Uw exacte handicap  

• De kleur van de tee-box - nodig voor 
persoonlijke scorekaarten. U kunt de 
kleur bij iedere ronde aanpassen  

• Terrain - de wijze waarop u de 
plattegronden van de holes wilt zien  

• Uw voorkeuren voor het ontvangen 
van berichten van iBirdies 

• Open flights: geef aan of u open staat 
voor uitnodigingen van derden om 
samen te spelen 

• Uw toestemming om berichten van uw 
home course te ontvangen - nodig 
voor o.a. weeralarm 

Kies Opslaan voor de bevestiging van 
uw keuzes  



Uw persoonlijk profiel

Proficiat, iBirdies is nu op maat gemaakt. 
Vanaf nu vindt u in uw persoonlijk profiel 
• Uw WHS-historie met de laatste 20 

kaarten en uw actuele exacte handicap 
• Uw NGF-pas 

Wilt u iets veranderen?  
Scroll naar beneden en klik op 
Wijzigingen en pas de gegevens.  
Scroll opnieuw naar beneden en 
bevestig met Opslaan de aanpassingen 

Uw persoonlijk profiel vindt u onder het 
icoontje rechtsboven in het startscherm 
van de app 

Vanaf nu geeft uw scorekaart op iedere 
aangesloten baan het precieze aantal 
slagen dat u per hole krijgt rekening 
houdend met uw handicap en de 
gekozen tee-box 

N.B.: iBirdies voert een strikt privacy-
beleid. iBirdies slaat locatiegegevens 
niet op en gebruikt deze niet voor 
andere doelen. Ook alle andere 
persoonsgebonden gegevens dienen 
alleen voor gebruik van de app 



Veel golfplezier


