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Hoe installeer ik als lid de MOBIELE WEB APP VAN E-GOLF4U
Met de Web App op uw mobiele telefoon kunt u o.a.:
– Q-kaart aanvragen
– Score invoeren
– Vreemde kaarten invoeren
– Baan informatie bekijken
– Uw profiel bekijken
– Inschrijven voor wedstrijden
– Uitslagen wedstrijden bekijken
– Inschrijflijsten en startlijsten bekijken
– HCP historie bekijken

Een Web App is een app die exact hetzelfde doet als een normale app maar aangestuurd wordt door 
een website. Je kunt deze App alleen niet verkrijgen via de App Store maar je moet de app oproepen 
via internet op je browser.

Hoe plaats ik een snelkoppeling (app) op mijn home screen?
Om snel de Web App van E-Golf4U te kunnen openen is het handig een snelkoppeling (app) te 
plaatsen op uw home screen, het startscherm van uw telefoon.

Voor mobiele telefoons die werken met Apple/IOS
1. Open Safari en ga naar https://m.eg4u.nl, als u nog niet bent ingelogd doet u dit eerst.
2. Klik op het ‘delen’ icoontje in de werkbalk onderaan
3. Klik op de knop ‘Add to Home Screen’ 

Hoe maak ik vervolgens gebruik van de E-Golf4U Web App?
1. Ga naar m.eg4u.nlof klik op de zojuist aangemaakte App – icoon.
2. Selecteer je club.
3. Voer eenmalig je gebruikersnaam in.
4. Voer eenmalig je wachtwoord in.
5. Druk op inloggen
6. Voer een naam in voor deze snelkoppeling en voeg toe.

U kunt nu op uw mobiele telefoon gebruik maken van alle mogelijkheden die de Web App biedt.

Voor mobiele telefoons die een werken met Android:
1. Ga naar https://m.eg4u.nl, als u nog niet bent ingelogd.
2. Klik rechtsboven op het meer icoontje en selecteer ‘Add to homescreen’ of ‘Toevoegen aan 
startscherm’.
3. Voer een naam in voor de snelkoppeling en klik op ‘Toevoegen’

https://westland.e-golf4u.nl/leden/website/default/login
https://m.eg4u.nl
https://m.eg4u.nl


Hoe maak ik vervolgens gebruik van de E-Golf4U Web App?
1. Ga naar https://m.eg4u.nl of klik op de zojuist aangemaakte App – icoon.
2. Selecteer je club.
3. Voer eenmalig je gebruikersnaam in.
4. Voer eenmalig je wachtwoord in.
5. Druk op inloggen.

U kunt nu op uw mobiele telefoon gebruik maken van alle mogelijkheden die de Web App biedt.

Mocht u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet weten dan verwijzen wij u graag naar:  
info@golfclubwestland.nl die u daarbij kan helpen.

Hoe voer ik een nieuwe scorekaart in?

HANDLEIDING
Invoeren kaarten via de app op je mobiele telefoon:

1. Open de App van E-Golf4u.
2. Aanmelden via golfclub, gebruikersnaam en wachtwoord 

Golfclub: Westland. Dit staat al aangegeven. 
Gebruikersnaam: De eerste drie/vier letters van je achternaam plus een cijfer 1,2,3 of hoger). 
De gebruikersnaam heb je eerder per mail ontvangen. 
Wachtwoord: dag-maand en laatste twee cijfers van geboortejaar. 
Voorbeeld: 8 maart 1956 wordt: 080356. (Let op de nullen). 
Inloggen

3. Kaart invoeren 
Klik op ‘Kaarten’ in het menu aan de linkerzijde. 
Klik op + 
Qualifying kaart: Dit betreft Golfclub Westland. 
Nieuwe kaart: Dit betreft een kaart voor alle overige golfbanen. 
Speler: Hier staat je naam. 
Baan: keuze uit 9 of 18 holes. 
Tee: Kies vanaf welke tee je hebt geslagen. (Westland: heren geel en dames rood). 
Marker: Vul hier de naam van de marker in. 
Je kunt zoeken door de eerste letters van de achternaam in te tikken. 
Klik op de V rechtsboven om te bevestigen. 
Bevestiging: OK

4. Voer de scores in.
5. Bevestig.

N.B. Kaarten moeten binnen 30 dagen na speeldatum worden ingevoerd.
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HANDLEIDING
Invoeren kaarten via de website:

1. Ga naar de website: golfclubwestland.nl
2. Klik op: ‘leden in de menubalk’. Je komt nu op de App van E-Golf4u.
3. Aanmelden via gebruikersnaam en wachtwoord 

Gebruikersnaam: De eerste drie/vier letters van je achternaam plus een cijfer 1,2,3 of hoger). 
De gebruikersnaam heb je eerder per mail ontvangen. 
Wachtwoord: dag-maand en laatste twee cijfers van geboortejaar. 
Voorbeeld: 8 maart 1956 wordt: 080356 (Let op de nullen).

4. Kaart invoeren 
Klik op ‘Kaarten’ in de menubalk. 
Nieuwe kaart invoeren. 
Kaart invoeren – Stap 1 van 4: 
Baan selecteren 
Club: Golfclub Westland. 
Baan: keuze uit 9 of 18 holes. 
Tee: Kies vanaf welke tee je hebt geslagen. (Voor het Westland: heren geel en dames rood). 
Marker: Vul hier de naam van de marker in. 
Je kunt zoeken door de eerste letters van de achternaam in te tikken. 
Volgende stap.

5. Voer de scores in.
6. Bevestig.

N.B. Kaarten moeten binnen 30 dagen na speeldatum worden ingevoerd.
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