
Inloggen: 

 

Alle leden hebben een eigen profiel van E-golf4u. In uw profiel is heel veel mogelijk, zoals: inschrijven 

wedstrijden, uitslagen bekijken, gegevens wijzigen, handicap bekijken enz.enz. 

Als u op de gebruikelijk manier naar de website gaat van www.gcdetexelse.nl gaat u naar wedstrijdinformatie en 

klikt u op INSCHRIJVEN WEDSTRIJDEN                                                                                                  

 

Dan krijgt u onderstaand ledenportaal in beeld. 

 

De gebruikersnaam is uw lidcode, bijvoorbeeld: Beer2. Het wachtwoord bestaat uit zes cijfers van uw 

geboortedatum, waarbij de eerste twee cijfers van het jaartal niet worden meegenomen. De geboortedatum van 

Beer2 is 08-04-1959 Het wachtwoord is dus “080459” 

Profiel: 

Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u uw profiel te zien, zoals onderstaand voorbeeld. 

Mochten hier onjuistheden in staan of  bent u verhuisd dan kunt u dat wijzigen door te klikken op de knop 

“Gegevens wijzigen” dan aanpassen en bevestigen onderaan met “Gegevens opslaan”. 

 

 

http://www.gcdetexelse.nl/


 

 

Wachtwoord wijzigen: 

Wij raden u aan om uw standaard wachtwoord te wijzigen. Uw geboortedatum is immers makkelijk te raden. In 

uw profiel “Wachtwoord wijzigen” aanklikken en dan krijgt u onderstaand kader. 

 

 
Bovenaan in uw profiel ziet u deze mogelijkheden. 



Als u op het kopje “wedstrijden” klikt, krijgt u onderstaand beeld op het scherm. Daar kunt u zich inschrijven 

voor wedstrijden in het nieuwe systeem en ook de uitslagen van de gespeelde wedstrijden bekijken. Als er een 

poppetje achter uw naam staat, betekent dat, dat u aan die wedstrijd meedoet of mee heeft gedaan. 

 

In dit overzicht ziet u de  wedstrijden die openstaan voor inschrijving. Alle wedstrijden staan tegenwoordig 3 

weken van te voren open. Tussen Datum en Startvorm staan 2 driehoekjes     op elkaar, als u daarop klikt, kunt   

u de volgorde van de wedstrijden omdraaien. Als u zich wilt inschrijven voor een wedstrijd klik dan op 

“inschrijven”, wat in het groen achter de wedstrijd staat, u krijgt dan onderstaande info op uw scherm. Ook is het 

mogelijk hier speciale wensen kenbaar te maken, dan bevestigen onderaan op “Inschrijven”. Als u zich heeft 

ingeschreven veranderd inschrijving in “Inschrijving wijzigen” daar kunt u uw eventueel weer uitschrijven voor 

de wedstrijd. 

 



Klikt u op “info”, dan krijgt u alle info over deze wedstrijd en ook staat hier wanneer de inschrijving sluit. Klikt 

u op “inschrijving”, dan kunt u zich opgeven voor een wedstrijd. Klikt u op “Inschrijflijst” daar kunt u zien wie 

zich nog meer hebben opgegeven voor een wedstrijd. 

 

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een wedstrijd dan ziet u het onderstaande scherm 

 
Als de wedstrijd gesloten is en door de wedstrijdcommissie is ingedeeld, kunt u klikken op “Startlijst”, daar ziet 

u uw starttijd en de flightindeling. Als de wedstrijd is gespeeld kunt u hier ook de uitslag bekijken als u op 

“Uitslag” klikt. 

 

Als u op het “icoontje” achteraan klikt, ziet u de scorekaart van de betreffende speler. 



Aanmelden Q-kaart op onze golfbaan: 

Evenals bij het oude systeem kunt u een Q-kaart aanvragen op de zuil bij de bestuurskamer. U zult zien dat de 

lay-out van het scherm op de zuil veranderd is, maar het aanvragen en verwerken van uw Q-kaart wijst zich bijna 

vanzelf. Lees rustig en volg de instructies. Raak de zuil rustig aan met uw vinger (dus niet hard tikken) en niet 

met uw nagel.  

Na het aanmelden komt er een sticker uit de printer, links van de zuil. 

Nadat u uw qualifying-ronde hebt gelopen, moet u uw score ook weer op de zuil invoeren. Het is niet mogelijk 

een aangemelde Q-kaart op onze website thuis in te voeren. Aanmelden via de zuil is ook na de ronde de score 

op de zuil invoeren. Nadat u uw score heeft ingevoerd, deponeert u uw kaart op de gebruikelijke manier in de 

grote groene stembus, zodat deze terecht komt bij de regel- en handicapcommissie. 

U kunt ook op de mobiele-app een Q-kaart aanvragen. Een kaart die u op de mobiele-app heeft aangevraagd, 

moet ook op de mobiele-app worden ingevoerd!!!!!! 

Ook is het mogelijk een Q-kaart in te voeren die u niet op De Texelse heeft gelopen, dat noemen we een 

vreemde kaart. 

Deze vreemde kaart kunt u op uw gemak thuis invoeren via uw profiel op onze website en het is ook mogelijk 

deze vreemde kaart op onze zuil in het clubhuis in te voeren. Ook deze kaart deponeert u op de gebruikelijke 

manier in de groene stembus, zodat ook deze vreemde kaart bij de regel- en handicapcommissie terecht komt. 

Vreemde kaarten thuis invoeren: ga naar “mijn profiel” en klik op “kaarten” en vul de velden stapsgewijs in. 

 

Dus de bovenste balk in uw profiel (zie onder)  is belangrijk. Daar kunt u veel mogelijkheden gebruiken. 

Het begint met: 

 
Mijn profiel: daar kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. 

Wedstrijden:  inschrijven, afmelden, inschrijflijst, startlijst en uitslagen bekijken 

Bestuur en Commissies: namen, adressen, telefoonnummer enz. en ook wie welke functie bekleed. 

Ledenlijst: info leden als u eventueel met iemand in contact wil komen. 

Competities: uitslagen zien. 

Meerronde: uitslagen van b.v. een strokeplaywedstrijd over twee dagen inzien. 

Starttijden: hier kunt u uw teetime boeken  

Kaarten:  invoeren vreemde Q-kaarten 

Uitloggen: afmelden van het E-golf4u systeem. 

 



Als u in uw profiel op “starttijden” klikt, kunt u online een teetime reserveren. Kies de datum, kies of u 18 holes,  

9 holes of de par 3 wilt reserveren en kies een tijd in de groene vakken, de  tijden in de  grijze vakken zijn al 

gereserveerd.  

 

 

Mochten er toch nog vragen zijn, neem gerust contact op met:??????????????????? 

 

Wil Homan en Marijke de Beer 


