
Meld u aan bij het systeem door: 

Uw NGF-pasje door de sleuf te halen ( dit is de gemakkelijkste manier)

Of

met behulp van het elektronisch toetsenbord 
Toets met uw vinger op het icon:

HANDLEIDING AANMELDEN BIJ HET SYSTEEM

Selecteer nu met uw vinger het vakje met de gebruikersnaam en deze wordt vervolgens rood omlijnd. Voer met 
het toetsenbord uw gebruikersnaam in. Selecteer vervolgens met uw vinger het vakje van het wachtwoord en 
dit wordt eveneens rood omlijnd. Voer hier uw wachtwoord in. Daarna selecteert u met uw vinger de button 
‘verder’ en u wordt aangemeld bij het systeem

Gebruikersnaam en wachtwoord zijn gelijk aan die voor de ledenwebsite E-Golf4U. 



Qualifying kaart aanvragen
1. Kies een baan.
2. Kies een tee (bij OGC altijd de standaard tee).
3. Kies een marker.
4. Bevestig uw keuze.
5. Neem het nummer over op uw kaart.
6. Vul na afloop van uw ronde uw score in op deze zuil.
7. Lever de getekende kaart in bij de R&H commissie.

Scorekaart invoeren
Als u hier op klikt komt de open- 
staande scorekaart in beeld.

Dit kan een wedstrijdkaart betreffen 
of een qualifying kaart (op volgorde 
van aanmaken).Indien het een 
qualifying kaart betreft staat boven 
in beeld: Q-kaart en het 
kaartnummer. Indien het een 
wedstrijdkaart betreft ziet u de naam 
van de wedstrijd. Controleer dit om 
misverstanden te voor-komen.

 De 1e hole is automatisch 
geselecteerd zoals u kunt zien aan 
de rode rand bij deze hole om het 
vakje score. Vul met behulp van de 
elektronisch toetsen 1 t/m 9, en 0 de 
gemaakte score in van de 
betreffende hole. De volgende hole 
zal automatisch geselecteerd 
worden. Indien uw score hoger is 
dan 9 kunt u 1 en het betreffende 
volgende nummer van de score 
direct achter elkaar intoetsen. Indien 
u een hole in one heeft gemaakt 
dient u deze 1 in te toetsen en het 
vakje van de volgende hole te 
selecteren. Let hierbij op de rode 
lijn.

 Indien u een No Return wilt 
opgeven, selecteert u dit vakje 
bovenin beeld. Als u klaar bent met 
het invoeren van uw scores, sluit u 
af met de button: ‘Opslaan’.

Overzicht van 
uw handicap 

historie

 Ledenlijst
 bekijkenNaar wedstrijdinformatie,

Inschrijven en uitschrijven
 

Uitloggen
Indien u niet uitlogt 
kunnen anderen aan de 
zuil met uw gegevens 
werken. 
Log daarom altijd uit 
als u klaar bent. 

Indien het systeem 60 
seconden niet gebruikt 
is, wordt automatisch 
uitgelogd.

Home
Door op het icon: te 
drukken keert u terug 
naar het beginscherm.

Baankeuze
Bij OGC kennen we 
4 banen:
* Standaard- of 
zondagbaan
* 9 of 18 holes.
Per baan wordt uw playing 
handicap getoond.



Wedstrijdinformatie:  Inschrijven en uitschrijven

    Hier vindt u alle informatie over de wedstrijd die u in het vorige scherm hebt aangetoetst door op het icoontje
    te klikken.

Deze knop verandert van 
gedaante: Als u zich nog niet hebt 
ingeschreven kunt u zich hiermee 
inschrijven. Als u zich wel reeds 
hebt ingeschreven kunt u zich hiermee 
uitschrijven. 

Opvragen van de 
startlijst

Inschrijven 
Als u zich inschrijft verschijnt het 
onderstaande scherm. U kunt een 
mededeling aan de wedstrijdleiding 
achterlaten en kies de knop 
INSCHRIJVEN.

Terug

Afmelden
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