
1 

Instructie WebApp HGC: 

De HGC-app installeren op Android: 

Om de app daadwerkelijk op uw telefoon te kunnen gebruiken, moet u de applicatie op uw telefoon installeren. Op 

een Android smartphone werkt dit als volgt (voor de installatie van op een iPhone, zie pagina 2): 

 

①          ③ 

     ② 
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      ⑤      ⑥ 
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De HGC-app installeren op iPhone: 

Om de app daadwerkelijk op uw telefoon te kunnen gebruiken, moet u de applicatie op uw telefoon installeren. Op 

een iPhone werkt dit als volgt (voor de installatie van op een Android smartphone, zie pagina 1): 
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           ② 
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  ③ 

            ⑤ 

 

 

 

 

Typ de onderstaande URL in: 

 

https://hgcgolf.prowaregolf.nl/mobile 
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De HGC-app: 

Met de HGC-app van intogolf heeft u altijd toegang tot uw gegevens en die van de club, waar u ook bent. U zoekt via 

internet de app eenvoudig op in uw telefoon of op uw tablet. Na installatie van de app, kunt u voortaan altijd vanuit 

het startscherm eenvoudig bij de voor u belangrijkste informatie komen. 

Wat u normaal gesproken via uw dashboard op uw computer doet, kunt u vanaf nu gemakkelijk via de HGC-app op 

uw telefoon of tablet doen. Dit document geeft u in vogelvlucht een impressie van de mogelijkheden van deze app. 

Wij lichten de vele mogelijkheden graag toe. 

 

 

 

Dringend advies: gebruik uitsluitend de ‘Terug’ knop om terug te gaan naar het vorige scherm in de HGC-app. 

Gebruik NIET de knop ‘Gereed’, want dan verlaat u de applicatie volledig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk uw handicap 

historie of voer een 

nieuwe qualifying kaart 

in 

Bekijk de wedstrijdkalender 

en/of schrijf u in voor een 

nieuwe wedstrijd 

Reserveer starttijden en/of 

bekijk uw huidige 

starttijdreserveringen Zoek gegevens van 

andere leden op 

Direct op de hoogte 

van clubmededelingen 

Uw gegevens zoals deze 

bij de club bekend zijn, 

inclusief uw huidige HCP. 

De mogelijkheid om uit te 

loggen van de app 

 
Hierin treft u een 

overzicht aan van de 

door u gereserveerde 

starttijden en de 

wedstrijden waarvoor 

u heeft ingeschreven 

Hier treft u uw digitale 

NGF pasje aan (altijd 

makkelijk bij de hand) 



4 

 

Scorekaarten: 

Heeft u een qualifying ronde (op de HGC of elders) of een wedstrijd buiten de club gespeeld en wilt u deze 

scorekaart invoeren? Raak dan de knop ‘Scorekaarten’ aan op uw beginscherm en volg de onderstaande stappen: 

 

 

    

  

Uw huidige 

HCP 

Maak een 

nieuwe 

scorekaart 

aan 
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Wedstrijden: 

Als u klikt op de knop ‘Wedstrijden’ in het beginscherm ziet u de wedstrijdkalender vanaf de datum van vandaag. Zie 

onderstaande instructies voor alle opties onder de knop ‘Wedstijden’: 

 

 

  

Knop om in te schrijven voor de 

betreffende wedstrijd 

Details van de betreffende 

wedstrijd 

Overzicht alle ingeschreven 

deelnemers 

Volledige startlijst 

zichtbaar zodra deze is 

gepubliceerd 
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Scorekaart invoeren na een wedstrijd: 

Na de wedstrijd dient u uw scorekaart ook invoeren via de applicatie door te klikken op de betreffende wedstrijd die 

bovenin het begin scherm wordt weergegeven. En volg de onderstaande stappen: 

    

  

Deze knop verschijnt bij aanvang van de wedstrijd op uw begin 

scherm. Zodra u deze knop aan klikt, dient u uw scorekaart 

VOLLEDIG in te vullen, daarna verdwijnt deze knop van uw begin 

scherm. Raak deze knop dus pas aan als u en uw marker de score 

van de volledige ronde mondeling met elkaar heeft geverifieerd! 

Invoeren aantal 

slagen 

Na de invoer van de scores 

kunnen deze worden 

gecontroleerd in 

‘Scorekaartdetails’ en 

‘Scorekaart’. Door weer 

terug te gaan naar ‘Invoer’ 

kunnen eventuele 

correcties worden 

ingevoerd. 
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Zo spoedig mogelijk nadat u de laatste hole heeft gespeeld, dient u uw scores mondeling met uw marker te 

verifiëren waarna u uw digitale scorekaart direct invoert zoals bovenstaand omschreven. Zodra alle scores door alle 

spelers zijn ingevoerd, zal de wedstrijdleiding de uitslag publiceren en kunt u deze als volgt via de HGC-app bekijken: 

 

 

 

 

Op de uitslagenlijst controleren de speler en de marker elkaars 

mondeling geverifieerde scores. Bij afwijkingen neemt de 

speler/marker contact op met de wedstrijdleiding.  

Ga naar 

‘Wedstrijden’ 

of ‘Mijn 

activiteiten’ 

en klik de 

betreffende 

wedstrijd aan 

Ga naar 

wedstrijddetails en 

klik de knop ‘Uitslag’ 

aan 
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Starttijden: 

Via de knop ‘Starttijden’ op het begin scherm kunt u als volgt online starttijden reserveren op de 

Haarlemmermeersche Golfclub: 

 

Vul de gegevens van boven naar beneden in: begin met ① de gewenste datum, vervolgens ② het aantal 

spelers en dan ③ het aantal holes: telkens komen de beschikbare starttijden in beeld 

   

 

      ① 

             ② 
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    ③ 

 

 

 

 

 

Leden zoeken: 

Wilt u contact opnemen met een ander lid van uw club, bijvoorbeeld om samen in te schrijven voor een wedstrijd? 

Via de knop ‘Ledenlijst’ van de app zoekt u eenvoudig zijn of haar contactgegevens op. 

     

Als u de juiste gegevens hebt gevonden, kunt u door op het telefoonnummer te klikken deze persoon direct bellen. 

Of door op het email adres te klikken, kunt u direct een e-mail sturen aan deze persoon. 

  

De gereserveerde starttijd 

kunt u terugvinden onder 

de knop ‘Starttijden’ en 

‘Mijn activiteiten’. U 

ontvangt tevens een 

bevestiging via de mail 

van IntoGolf. 

Zoek een lid op 

naam 
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Clubmededelingen: 

De mededelingen van uw club, die u normaal gesproken op uw dashboard ziet, kunt u ook via de app raadplegen 

door de knop ‘Berichten’ aan te raken. 

      

Uw account: 

Onder de knop ‘Mijn profiel’ kunt u uw persoonlijke gegevens – zoals deze staan geregistreerd bij uw golfvereniging 

– raadplegen via de app. 

      

Naar berichten van de 

HGC 

Naar uw profiel 
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Mijn activiteiten: 

Onder deze knop vindt u alle door u gereserveerde starttijden o de HGC vanaf vandaag evenals een overzicht van 

alle wedstrijden waarvoor u zich heeft ingeschreven. Door op deze activiteiten te klikken, kunt u deze aanpassen: 

      

Door op de activiteit te klikken, komt u in de details van uw starttijd reservering of de wedstrijd waarvoor u zich 

heeft ingeschreven en kunt u direct aanpassingen doen in uw activiteit. 

NGF-Pas: 

Als u de knop ‘NGF-Pas’ aanraakt, wordt uw digitale NGF-pas met uw actuele handicap zichtbaar. U heeft dus altijd 

uw NGF-Pas bij de hand. 

 

Naar het overzicht van 

mijn activiteiten 

Door te klikken op deze knop komt 

u in het scherm met daarop uw 

NGF-Pas (inclusief uw bar-code en 

QR-code) 


