









EGOLF4U APP
STAPPENPLAN WEDSTRIJDEN 

BAANPERMISSIE T/M HANDICAP

STAP 1 - APP 

Ga naar de website:  

https://m.eg4u.nl/#/login 

Zet de website als bladwijzer op 

je beginscherm van je mobiel/

tablet. De Egolf4U wordt dan 

als app op je beginscherm 

gezet en als je erop klikt wordt 

Egolf4U meteen geopend

STAP 2 - INLOGGEN 

Gebruikersnaam = je lidcode 

Je lidcode zijn de eerste 4 

letters van je achternaam + 

cijfer

Wachtwoord = 

Geboortedaggeboortemaand 

laatstetweecijfersgeboortejaar 

 

Voorbeeld geboortedatum: 08-05-1999 

Wachtwoord: 080599 

VERKRIJGEN

ACTIE

CHECK

STAP 3 - AANMELDEN 

Kies: ‘Wedstrijden’  

Open de app en druk 

linksboven op de het 

icoontje met de 3 strepen 

onder elkaar (menu)

Type bovenaan in de zoekbalk: de naam 

van de wedstrijd  

OF  

Scroll door de lijst opzoek naar de wedstrijd

Klik op de wedstrijd 

LET OP: inschrijven 9 holes wedstrijd 

(baanpermissie tot HCP 36.0) & 18 holes 

wedstrijd (HCP 36.0 en lager) 

Selecteer de kleur tee waarvan je wilt spelen: 

MEIDEN & JONGENS 

Baanpermissie t/m HCP 54.0 = oranje 

MEIDEN 

- HCP 54.0 t/m HCP 45.0 = oranje of rood 

- HCP 45.0 t/m HCP 11.4 = rood 

- HCP 11.4 en lager = rood of blauw 

JONGENS 

- HCP 54.0 t/m HCP 45.0 = oranje of rood 

- HCP 45.0 t/m 36.0 = rood of blauw 

- HCP 36.0 t/m HCP 25.0 = blauw of geel 

- HCP 25.0 t/m HCP 11.4 = geel 

- HCP 11.4 of lager = geel of wit 

STAP 4 - WEDSTRIJDDAG 

Uiterlijk 2 dagen vóór de 

wedstrijd ontvang je de 

startlijst via het mailadres dat 

gekoppeld is aan de lidcode 

waarmee ingeschreven is

Meld je op de wedstrijddag 

eerst bij de wedstrijdtafel 

boven bij de horeca

Als alle scores zijn ingevoerd 

en de wedstrijdleiding de 

wedstrijd na afloop heeft 

afgesloten wordt je handicap 

bijgewerkt en staat de nieuwe 

handicap bovenaan onder 

‘Kaarten’

Score invoeren:  

De wedstrijd komt automatisch 

op de wedstrijddag bij ‘Kaarten’ 

te staan in Egolf4U app en staat 

er ‘score invoeren’  

Voor afmeldingen: tot de 

sluitingsdatum voor 

inschrijven kan je je 

uitschrijven

https://m.eg4u.nl/#/login

