
 

 

Instructie invoeren van qualifying scores en vreemde kaarten (EGA 
handicapregistratie) 

 

Invoeren van qualifying kaarten Schinkelshoekbaan  par3 op Golfbaan 
Schinkelshoek 

De procedure voor het invoeren van een Q-kaart bestaat uit 2 stappen: 

1. het aanmelden van een Qualifying kaart 
2. het na afloop van de ronde invoeren van de scores 

1. Aanmelden 

Bij de receptie staat de zuil, waar de speler zich aanmeldt voor een Q-kaart.  Volg de 
instructie via het touchscreen op de zuil.  Na aanmelding is een regel in de 
handicapadministratie aangemaakt. 

Na de volledige aanmelding wordt er een sticker geprint, welke de speler op de 
scorekaart plakt. 

2. Invoeren van het resultaat 

Na afloop van de ronde vult de speler de scorekaart volledig in, rekent de score uit, 
en ondertekent – samen met de marker – de Q-kaart. 

Vervolgens gaat de speler naar de zuil en voert  de scores van de Q-kaart in.  De 
speler bewaart zijn Q-kaart maximaal 1 jaar voor het geval de Q-kaart wordt 
opgevraagd door het NGF-team van golfbaan Schinkelshoek. 

Scorekaarten die niet binnen 24 uur van de ronde zijn ingevoerd worden door het 
systeem niet geaccepteerd en worden als No Return beschouwd. 

 

Invoeren van qualifying kaarten op vreemde banen in Nederland die bij E-Golf4U 
zijn aangesloten 

Als u op een vreemde baan, die net als de Golfbaan Schinkelshoek  E-Golf4U 
hanteert, een Qualifying kaart speelt dient u daar dezelfde procedure te volgen als 
op de Golfbaan Schinkelshoek (zie boven). 

U vraagt de Q-kaart aan, plakt de sticker op de scorekaart en voert na de ronde de 
scores in via de zuil van de gespeelde baan. De ingevoerde Q-kaart wordt 
automatisch in het systeem van Golfbaan Schinkelshoek verwerkt. 

U kunt in dit geval  GEEN “vreemde kaart” meer via de website van Schinkelshoek 
invoeren. 

http://www.golfvereniginggolfhorst.nl/actueel/invoeren-van-qualifying-kaarten-op-vreemde-banen/


 

 

De Q-kaart wordt maximaal 1 jaar door de speler bewaard voor het geval de Q-kaart 
wordt opgevraagd door het NGF-team van golfbaan Schinkelshoek.  

 

Invoeren van qualifying kaarten op vreemde banen in Nederland die NIET  bij E-
Golf4u zijn aangesloten 

Bij de betreffende club meldt u zich aan voor het spelen van een qualifying kaart. 
Na uw ronde logt u thuis in op de website van Golfbaan Schinkelshoek met uw 
persoonlijke code en uw wachtwoord. U gaat naar Mijn Profiel en klikt op Vreemde 
kaarten en Nieuwe vreemde kaart invoeren. Na de keuze van de club waar u 
gespeeld heeft, datum en tijd, de baan en de tee vult u uw score in. U dient uw 
scores te hebben ingevoerd, voordat u een nieuwe score gaat invoeren. 

De Q-kaart wordt maximaal 1 jaar door de speler bewaard voor het geval de Q-kaart 
wordt opgevraagd door het NGF-team van golfbaan Schinkelshoek. 

 

Invoeren van qualifying kaarten via de golfapp. GOLF.NL 

Een volstrekt andere, doch  eenvoudige methode om de Qualifying scores in te 
voeren is via de nieuwe gratis NGF app.  GOLF.NL , welke al door veel  leden wordt 
gebruikt.  Op deze app moet u zich eerst registreren met uw NGF pasnummer.  Na 
afloop van de golfronde kunt via uw smartphone de scores van de q-kaart 
verwerken en door uw marker digitaal laten goedkeuren. En op welke baan u ook 
speelt de door u ingevoerde scores worden direct verstuurd naar de 
handicapadministratie van uw Homeclub t.w. Golfbaan Schinkelshoek.  

Mocht u vragen hebben betreffende uw scorekaart en/of handicap kunt u contact 
opnemen met ngf@golfbaanschinkelshoek.nl  
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