
Hoe werkt de applicatie? 

De applicatie kan je zien als het scherm van je TV of computer. De omkadering van het scherm blijft 

hetzelfde maar de inhoud wordt gevuld door gegevens vanuit I-golf Interactive. Wanneer je op je 

desktop (computer) inschrijft voor een wedstrijd zal je dit kunnen raadplegen op je smartphone of 

tablet. 

Inlogpagina 

Bij het downloaden van de VVG-App krijg je een inlogpagina te zien waarop je je federaal nummer 

kan invoeren en je persoonlijke wachtwoord. Je past hier hetzelfde principe toe als op je Ipass/Igolf 

pagina. Paswoord vergeten? http://www.i-golf.be/ 

Wachtpagina 

Inloggen gelukt? Dan krijg je een pagina te zien met in de hoofdrol sponsor Van Lanschot, tevens 

main partner van deze VVG-App. Je hoeft niets te doen en zal na enkele seconden automatisch 

terecht komen op het hoofdscherm van de app. 

Hoofdscherm 

Het hoofdscherm omvat alle kenmerken van wat je als golfer nodig hebt. Zo zie je je actuele handicap 

en heb je onderaan verschillende menuknoppen die je belangrijke informatie geven. Bovenaan heb je 

knoppen die op elke pagina zichtbaar zijn en die je toelaten steeds terug te keren naar een vorige 

pagina of het menu te raadplegen. Waar je ook bevind in de VVG-App, via deze knoppen kan je altijd 

terugkeren (Links of het menu raadplegen (Rechts). 

Swipen? 

Swipen is met een vinger over de touchscreen van een tablet of smartphone bewegen om te 

navigeren. 

Wanneer je op het hoofdscherm bent of in een ander scherm, kun je het menu consulteren als je met 

je vinger van links naar rechts veegt. Om het menu terug te verbergen, veeg je van rechts naar links 

(of je tikt naast het menu). 

Mijn info 

Hier staan jouw gegevens, wedstrijden, tee reservaties, reservaties als medespeler, pro reservaties, 

activiteiten, pakketitems en clubinfo. Op deze pagina kun je een detail vragen en je kunt jezelf 

uitschrijven. 

Kalender 

Hier kun je alle wedstrijden en activiteiten raadplegen binnen een bepaalde periode. Wanneer je op 

‘extra zoekcriteria’ klikt, dan kan je de zoekopdracht wijzigen. 

http://www.i-golf.be/


 Wil je inschrijven voor een wedstrijd of activiteit? Druk op de groene knop en kijk wat er gebeurt. Je 

kunt altijd terugkeren naar een vorig scherm met de ‘blauwe terugknop’ 

 Wil je meer informatie over een wedstrijd of activiteit? Klik dan rechts op het pijltje. Je krijgt hier een 

detailscherm van de wedstrijd of activiteit. 

Handicap 

Bekijk hier je spelniveau. Klik je op het blauwe vlakje met je hcp, dan ga je uit de VVG-App. Je 

scorekaart wordt geopend in een webbrowser. Wil je terug naar de VVG-App, dan druk je op het 

VVG-icoontje op je scherm. 

Wil je de correctie van je handicap raadplegen? Klik dan rechts op het pijltje. 

Badges 

Deze pagina is opgedeeld in drie delen: Leaderboard, Uw badges en Test jezelf. 

Leaderboard: Hier kan je verschillende rankings raadplegen. Wanneer je meedoet aan een in I-golf 

geregistreerde wedstrijd, worden er scores van je bijgehouden, om een klassement te bepalen. We 

hebben een detectiesysteem ontwikkeld, dat bijvoorbeeld kan gaan kijken naar hoeveel par’s je hebt 

gespeeld, hoeveel birdies etc. Aan de hand van deze gegevens hebben we verschillende rankings 

gemaakt. Je sportieve prestaties meten is mede dankzij dit systeem mogelijk en dit zowel op 

clubniveau als op Vlaams niveau. 

Uw badges :Een overzicht van alle badges die je kunt verdienen in één jaar tijd. In het begin van het 

jaar zijn al je badges grijs. Wanneer je actief begint te golfen zal je zien dat je vooruitgang maakt, x-

aantal badges zal verdienen en de kleur zal ook veranderen(grijs, brons, zilver en goud). Onder de 

badge staat er een percentage vermeld, dat aangeeft hoeveel procent je reeds hebt afgelegd.   

 

         

 

Share de badges op Facebook of twitter! Laat zien aan je vrienden welke badges jij hebt verdiend en 

daag ze uit! 

Van Lanschot feliciteert jouw met je hole-in one! 



Test jezelf: Voor de beginner is dit een zeer leuke interactieve tool! Aan de hand van verschillende 

uitdagingen (lange slagen, korte slagen en putten) ga je jezelf kunnen uitdagen op de driving range. 

Heb je schrik voor je GVB? Als je “Test jezelf” onder de knie hebt, is het een fluitje van een cent. Het 

is niet alleen voor de beginner! Naarmate je spelniveau evolueert, zal je ook steeds uitdagendere 

oefeningen krijgen. 

Voor de beginner is dit een leerrijke interactieve tool! Voor de gevorderde is dit een uitdagende tool! 

VVG Media 

Wil je op de hoogte blijven van het recente VVG-nieuws en de prestaties van onze Belgische spelers? 

Volg Golfvlaanderen dan zeker via de Facebook- en Twitter-pagina. Ook kan je onderaan het VVG-

Stappenplan aanklikken met nuttige informatie voor zowel de beginnende als meer ervaren golfer. 

Clubs 

Wist je dat er 54 erkende golfclubs zijn in Vlaanderen? In één oogopslag zie je ze allemaal. Je kunt 

gaan inzoomen op de kaart en het rode pinnentje aanduiden. Vervolgens krijg je de naam van de 

club, het telefoonnummer, het e-mailadres en de website van de golfclub. 

Wil je een ronde spelen bij een club in de buurt? Dit kun je doen bij het tabblad ‘in de buurt’. De gps 

van het toestel gaat lokaliseren waar je bent en geeft de clubs bij jou in de buurt weer. 

Bij het tabblad ‘clubs’ vind je alle clubs terug op alfabetische volgorde. Je kunt ook van de 

zoekfunctie gebruik maken. 

Tee & Pro reservatie 

Teetime 

Wanneer jouw golfclub het online reserveren ondersteunt, kan je hier jouw persoonlijke tee time 

boeken. Klik op een gewenste datum en het systeem geeft je beschikbare uurblokken. Klik vervolgens 

op het gewenste uurblok en je kan je inschrijven via de groene knop. Bovenaan de pagina heb je een 

knop ‘extra zoekcriteria’ waar je kan klikken voor meer informatie. Het systeem geeft altijd de eerste 

persoon weer van een flight. Wil je de volledige flight zien, dan klik je op het pijltje rechts op je 

scherm. 

Pro 

Ga tevens naar de reservatie pagina en onderaan op je scherm heb je een keuze tussen tee en pro. Je 

klikt op pro en dan krijg je de beschikbare pro’s in jouw club. Wanneer je op het blauwe pijltje klikt, 

krijg je de agenda van de pro. De groene vlakken zijn de beschikbare tijdsblokken. 

 


