
DIGITALE SCOREKAART



DIGITALE SCOREKAART

SCOREKAART FUNCTIES:

BESCHIKBARE SCOREKAARTEN

GESPEELDE SCOREKAARTEN

• SNELLE SCOREKAART: Kan gebruikt worden voor een casual 
scorekaart 

• VRIJE RONDE: Je kunt een scorekaart creëren op een baan naar 
keuze en medespelers toevoegen 

• STROKESAVER: Wil je je golfbaan ontdekken met alle tees en 
mogelijke hindernissen? 

• Speel je een WEDSTRIJD of Extra Day Score (EDS) dan komt je 
scorekaart hier zichtbaar op de dag van je ronde. 

• Hier tonen we je voorbije scorekaarten die je hebt gespeeld. 



INVULLEN SCOREKAART
SCOREKAART WEERGAVE: • VERTICAAL: 

Deze weergave is nieuw en geeft u op een mobiel toestel een 
overzicht van uw scorekaart. 

• HORIZONTAAL:
Wanneer je op 

SCOREKAART INVULLEN:

• - of + : 
Via deze knoppen kun je eenvoudig de score toevoegen. 
Wanneer je de score aanklikt, zal deze na ingave beginnen bij de 
par van de hole. Druk op + om slagen toe te voegen of – om 
slagen te verminderen 

• HORIZONTAAL:
Op deze manier toon je de scorekaart horizontaal. Je kan hole per 
hole ingeven. 

Quick Score: • Geef hier de score van alle holes achter elkaar in. 

Wat met een streep? 1. Hole per hole ingave: Je vult niets in 
2. Quick Score: Vul je het via een Quick score in moet je de streep ( / ) ingeven. 

Op sommige type telefoons kun je geen / ingeven. Dan vul je een # in.

STROKESAVER:
• Zie volgende slide STROKESAVER



STROKESAVER

HOLE INFORMATIE: HOLE INFORMATIE:

AFSTANDSMETER:

RULER:
Plaats deze punten waar je wenst te spelen, 
automatisch zal de afstand worden berekend tot 
het center van de green. Zie je de blauwe lijn niet, 
contacteer je club voor meer info.

Er zal een tee worden gesuggereerd in 
overeenstemming met je HCP-index. Je kan de tee 
wijzigen en dan zal de afstand veranderen. Kun je 
geen andere tee selecteren, contacteer je club
voor meer info.



SCOREKAART INDIENEN
MARKER MOET 

ONDERTEKENEN
SPELER MOET 

ONDERTEKENEN
Kaart Indienen: Let op wijzigingen kunnen niet 

meer worden aangebracht



EDS SCOREKAART 

Instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=hzQUxi4o2GA

https://www.youtube.com/watch?v=hzQUxi4o2GA


EDS AANMAKEN:

Via een Tee-reservatie kunt u een digitale EDS aanmaken. 
Dit is zichtbaar bij de boeking. De scorekaart zal op de dag 
van uw starttijd beschikbaar zijn. Deze zal onder scorekaart 
in uw app worden getoond.

Let op: De instellingen van uw EDS , kunt u niet meer 
wijzigen zodra uw reservatie voltooid is. Zorg ervoor dat u 
op voorhand goed weet met wie u speelt. 

Krijgt u de vraag niet te zien bij uw reservatie? Contacteer 
uw club voor meer informatie.



BESCHIKBARE SCOREKAART :

Uw scorekaart is beschikbaar op de dag van uw starttijd 
onder “beschikbare scorekaarten”. Klik deze aan.

Bekijk alvorens uw start of alle instellingen correct staan. 
Klik hiervoor op “Ronde info”.



SCOREKAART INFORMATIE: Via deze knop kunt u de instellingen van uw ronde wijzigen



SCOREKAART NAAM WIJZIGEN

GOLFBAAN WIJZIGEN

De club geeft aan welke banen in aanmerking 
komen om EDS te spelen.

U kunt hier bv. kiezen om 9 holes of 18 holes te 
spelen.



MOGELIJKE GOLFBANEN



SPELERS TOEVOEGEN

TEE WIJZIGEN

Je kan spelers toevoegen maar deze komen niet 
in aanmerking voor EDS. Dit gebeurt bij de 
initiële aanmaak van de EDS

Je kan een tee wijzigen, overeenkomstig met 
uw geslacht. Let op de strokes worden mee 
gewijzigd. Maar hier kunt u dus het principe 
van tee it forward toepassen.





EDS SCOREKAART INDIENEN
MARKER MOET 

ONDERTEKENEN
SPELER MOET 

ONDERTEKENEN EDS BEEINDIGEN


