Golf.NL app

Handleiding

De (mobiele) applicatie van Golf.NL is dé app voor golfend Nederland. In de app kun je qualifying
scorekaarten invullen, wordt je handicap automatisch bijgewerkt en heb je bovenal altijd je (digitale)
NGF pas bij de hand. In 2021 geeft de NGF geen fysieke passen meer uit. Daarom adviseren wij
iedereen om (op korte termijn) de Golf.NL app te gaan gebruiken en een account aan te maken.

Gebruik van de app
Het makkelijkste is om de Golf.NL app op je mobiele telefoon te downloaden.
Ga hiervoor op je mobiele telefoon naar de Appstore
of Google Play store
.
Zoek naar “Golf.NL” download de app. Het icoontje van de app ziet er als volgt uit:
Heb je geen mobiele telefoon? Dan kun je gebruik maken van dezelfde
functionaliteiten als in de app via: mijn.golf.nl.

Een account aanmaken
Je hebt de volgende info nodig:
1. NGF nummer (voorkant v/d pas*)
2. Barcode (achterop NGF pas, zie rechts)
3. E-mailadres (TIP: gebruik hetzelfde e-mailadres
dat bekend is bij de golfbaan waar je speelt)
*Heb je geen (oude) NGF pas meer? Neem contact op met
de organisatie waar je jouw handicap laat registreren. Zij
kunnen je verder helpen met de benodigde nummers.
Krijg je een foutmelding bij het aanmaken van een account? Dit kan te
maken hebben met je WIFI-verbinding. Schakel WIFI even uit en
probeer nogmaals je account aan te maken. Krijg je hierna nog steeds
een foutmelding? Neem dan contact op met app@golf.nl.

Functionaliteiten
•
•

•
•
•

Reserveer eenvoudig starttijden via de app*
Eenvoudig & snel qualifying kaarten invoeren
o Voer je q-kaarten in via de app? Dan hoef je ze niet meer in te vullen bij de baan of
club waar je je handicap laat registreren (i.v.m. dubbele verwerking)
o Tip: Wanneer je q-kaarten digitaal hebt ingevuld in de app, dan hoef je de papieren
versie niet te bewaren.
Oefenscores bijhouden
Altijd je digitale NGF pas bij de hand met actuele handicap
Maak een connectie met vrienden en volg elkaars prestaties

*Wanneer je gebruik maakt van de Golf.NL app om online te reserveren, zorg dan dat je overal
hetzelfde e-mailadres gebruikt. Alleen dan zijn je naam en gegevens goed zichtbaar bij de golfbaan
waar je reserveert.

Overige info en/of vragen
Staat de informatie die je zoekt hier niet bij? Kijk dan eens op https://www.golf.nl/app-faq.
Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen over de Golf.NL app en de contactgegevens.
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