
Handleiding Egolf4U software Golfvereniging Soestduinen 
 

Algemeen 

De vereniging maakt gebruik van de Egolf4u software voor de organisatie van 

wedstrijden en evenementen. Ook hebben de meeste leden inmiddels de EGolf4u 

app op de mobiele telefoon geïnstalleerd en gebruiken deze om na afloop van een 

wedstrijd de scores in te voeren.    

In tegenstelling met de Golf.nl app is de Egolf4U app gebaseerd op de activiteiten 

van onze golfvereniging Soestduinen. De scores die u invult via de Egolf4u app kunt 

u ook terugvinden in  de Golf.nl app van de NGF. 

De Egolf4u mobiele link maakt het mogelijk om: 

• uw huidige handicap (WHS) te zien 

• NGF pas te tonen bij het spelen op een vreemde baan 

• Direct in te schrijven voor wedstrijden 

• Direct scores in te voeren van een Qualifying kaart of wedstrijdkaart 

• Direct een Qualifying kaart in te voeren op onze baan en vreemde banen 

In deze handleiding komen aan de orde: 

1. Installeren van de WebApp (incl. inloggen) 

2. Snelkoppeling maken 

3. Menu 

• Kaarten 

• Wedstrijden 

• Ledenlijst 

• Handicap calculator 

• Clubnieuws 

• Profiel 

• NGF pas 

• Mijn WHS index 
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1.  Installeren van de WebApp 

De WebApp van E-Golf4U is geen echte app, maar een mobiele website die zich op 

uw smartphone gedraagt als een app. 

Om deze WebApp te installeren opent u de webbrowser (Safari bij Apple) op uw 

smartphone en tikt u het volgende adres in: m.eg4u.nl 

Het inloggen gaat als volgt: 

1. Druk op “Selecteer een club” 

2. Scrol vervolgens naar “Soestduinen” 

3. Druk op “Gereed” 

4. Voer uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in (zoals deze ook voor het 

ledenportaal worden gebruikt) 

5. Druk wederom op “Gereed” 

6. Druk tenslotte op “Inloggen” 

7. Het menu “Kaarten”(zie hierna) wordt dan als eerste getoond. 

8. Het menu vindt u als u op de drie streepjes in de groene balk bovenaan klikt. 

U hoeft slechts éénmaal in te loggen en blijft dus ingelogd! Eenmaal geopend kunt u 

deze WebApp als een favoriet aan uw browser of als een app icoon in een van de 

schermen toevoegen. 

2.  Snelkoppeling maken naar uw mobiele telefoon 

Voor Apple/iOS gaat u als volgt te werk: 

> Klik op het ‘delen’ icoontje in de werkbalk onderaan 

> Klik op “Voeg toe aan beginscherm” 

> Voer een naam in voor deze snelkoppeling en klik op “Voeg toe”. 

Voor Android toestellen is de werkwijze, vanwege de verschillende versies van 

Android en de daarop werkende toestellen, wat ingewikkelder. Een goede 

beschrijving vindt u hier>>. 

  

http://www.kassenaar.com/blog/post/2013/05/23/Webapp-toevoegen-aan-Android-Homescreen.aspx
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3.  Het menu 

Wanneer u op de drie horizontale streepjes rechts bovenin klikt, opent zich aan de 

linkerkant het menu met hierin – van onder naar boven – de volgende opties: 

 

 Kaarten: 

• Als u deelneemt aan een wedstrijd en u gebruikt de WebApp, komt als eerste 

de melding “Score invoeren” van die wedstrijd op het scherm. 

• U vult samen met uw marker uw scores in. De marker controleert de juistheid.. 

Let op: de huidige versie van de WebApp is beperkt tot het invoeren van 

individuele scores. Dit betekent dat teamscores (bijvoorbeeld Greensome’s) tot 

nader order alleen nog met behulp van de wedstrijdleiding ingevoerd kunnen 

worden. 

• Tot slot accordeert u met uw marker de kaart. 

Wedstrijden: Het actuele wedstrijdoverzicht wordt getoond, u kunt zich voor een 

wedstrijd inschrijven en de inschrijflijst en startlijst bekijken.  

Ledenlijst: U kunt de ledenlijst raadplegen van de Soestduinen. 

Handicap calculator:Hiermee kunt u een playing handicap berekenen. 

Clubnieuws: Hierin vindt u de jaarplanning, nieuwe berichten, verwijzingen naar de 

website etc. 
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Profiel met hierin uw huidige Exact Handicap, uw laatste vier kaarten en uw Playing 

Handicap. U kunt in deze menukeuze ook “Grafiek” aanklikken en dan krijgt u uw 

handicaphistorie van de afgelopen 2 jaar grafisch weergegeven. 

NGF pas: Dit is de pas die u moet laten zien als u bij een  vreemde baan gaat spelen, 

uw handicap wordt dynamisch aangepast. Dit betekent dat uw handicap altijd 

uptodate is. 

Als u een Q-kaart wilt spelen, kan dat ook met de WebApp:

 

• Klik op “+” of “Nieuw” rechts bovenaan 

• Kies “Qualifying kaart” 

• Selecteer de “Baan” die u wil spelen (18 holes, 1ste of 2de 9 holes) 

• Kies vervolgens de gewenste “Tee” 

• Selecteer de “Marker” (vanuit de gepresenteerde ledenlijst) en voor een 

marker die niet in de lijst staat selecteert u “MARK1” 

• Vermeld eventuele bijzonderheden onder “Opmerkingen”, incl. de naam van 

een eventuele Gastmarker. 

• Het invullen geschiedt door het klikken op de cijfers onderaan in het scherm 

en niet door het gebruiken van de toetsen van de smartphone. De kaart begint 

vanzelf bij hole 1 en springt automatisch naar de volgende hole zodra een 

score is ingevoerd. Corrigeren doet u door op de betreffende score te klikken. 

• Als u klaar bent, drukt u op “Opslaan”, rechtsboven in het scherm. Als laatste 

wordt U gevraagd de score te bevestigen. 
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Mijn WHS index: Hier vindt u de nieuwe handicap en hoe deze tot stand is gekomen 

Bij Afmelden wordt u uit de WebApp uitgelogd. Dit betekent echter wel dat u een 

volgende keer weer opnieuw moet inloggen. Dus als het niet direct nodig is, lijkt het 

handig om deze optie niet te vaak te gebruiken. 

Tip: Mocht een van uw medespelers haar of zijn mobiele telefoon zijn vergeten, dan 

kunt u uitloggen en inloggen met de code van uw medespeler (speelster) zodat de 

scores toch nog kunnen worden ingevoerd. 

  


