
 

 

Tespelduyn Web-App 
Met de Tespelduyn Web-App kunt u makkelijk en snel inschrijven voor wedstrijden, uw Tespelduyn-

handicap bekijken, wedstrijdscores invoeren, een starttijd reserveren, de baanstatus bekijken, etc. 

Hieronder vindt u meer informatie over de App en de installatie ervan op uw telefoon. 

1. Installeer de App op uw telefoon 

- Log eenmalig in met uw gebruikersnaam en wachtwoord 

- Installeer de App op uw telefoon 
 

De Tespelduyn-App is een Web-App. Een Web-App is een App die precies hetzelfde doet als een 

normale App, maar aangestuurd wordt door een website. De App is dan ook niet verkrijgbaar via de App 

Store of Google Play, maar u moet de App eenmalig oproepen via Internet en een snelkoppeling (App) 

op uw startscherm zetten. 

 

Voor Android: 

1. Open Internet en ga naar: m.eg4u.nl 

2. Selecteer de club:  Tespelduyn 

3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in: 

Gebruikersnaam:  uw bij ons emailadres 

Wachtwoord:   uw geboortedatum (ddmmjj, dus bijv. 010754) 

4. Klik op ‘Inloggen’ 
 Indien uw systeem vraagt om het wachtwoord te onthouden: bevestig dit 

5. Klik rechtsboven op het ‘Meer-icoon’  

6. Selecteer ‘Toevoegen aan startscherm’ 
7. Klik op ‘Toevoegen’. De App staat nu op uw startscherm. 

 

Voor Apple/IoS: 

1. Open Internet via Safari en ga naar: m.eg4u.nl 

2. Klik onderaan op het 'delen-icoon';  

3. Klik op icoon 'Zet op beginscherm' (is dit icoon niet zichtbaar, scroll dan in de onderste rij) 

4. Wijzig evt. de naam in: Tespelduyn 

5. Klik op 'Voeg toe'. De App staat nu op uw startscherm. 

6. Open de App 

7. Selecteer de club: Tespelduyn 

8. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in: 

Gebruikersnaam: uw bij ons bekende emailadres 

Wachtwoord: uw geboortedatum (ddmmjj, dus bijv. 010754) 

9. Klik op ‘Inloggen’ 
Indien uw systeem vraagt om het wachtwoord te onthouden: bevestig dit 
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2. Geniet van het gemak! 

Open de App door te klikken op het icoon in uw startscherm: 

 

Via het Menu  kunt u gebruik maken van alle opties van de App. 

Hieronder vindt u een aantal functies uitgelicht:  

 

Inschrijven voor wedstrijden 

1. Klik op ‘Wedstrijden’ 
2. Ga naar de juiste wedstrijd 

3. Klik op ‘Inschrijven’ 
4. Vul eventuele opmerkingen en buggy/handicart in 

5. Klik op ‘Opslaan’ of    

- Aan het groene poppetje bij de betreffende wedstrijd kunt u zien dat u ingeschreven bent; U 

ontvangt geen e-mailbevestiging van uw inschrijving. 

- Indien u via de App niet kunt inschrijven voor een wedstrijd komt dit doordat uw handicap niet 

bekend is in het systeem. Neem dan aub contact op met de receptie. 

 

Uitschrijven voor wedstrijden 

1. Klik op ‘Wedstrijden’ 
2. Ga naar de juiste wedstrijd 

3. Klik op ‘Inschrijving’ 
4. Klik op ‘Uitschrijven’ en bevestig tweemaal met OK. 

 

Invullen scorekaart bij wedstrijden 

1. De App opent direct met de openstaande scorekaart 

(Is dit niet het geval, kies dan in het Menu voor ‘Kaarten’) 
2. Klik bij de betreffende kaart op ‘Score invoeren’ 
3. Voer per hole het aantal slagen in 

4. Klik op ‘Opslaan’ 
5. Bevestig de score met tweemaal ‘OK’ 
 

Lever altijd een uitgerekende en door uzelf en uw marker ondertekende scorekaart in bij de 

wedstrijdcommissie.  

 

Tip: Vul na uw ronde de slagen in in de App; deze berekent automatisch de Stablefordpunten. Neem 

de punten over op uw scorekaart. Dit scheelt u een hoop rekenwerk! 

  



 

  

Uitslagen bekijken 

1. Klik op ‘Wedstrijden’ 
2. Ga naar de juiste wedstrijd 

3. Klik op ‘Uitslag’ 
- De uitslag wordt 4 uur (9-holes) of 6 uur (12- en 18-holes) na de start van de wedstrijd     

  gepubliceerd. 

- Staat de wedstrijd niet in de lijst? Typ dan de naam van de wedstrijd in de zoekbalk. 

 

Tespelduyn-handicap bekijken 

1. Klik op ‘Profiel’ 
Uw handicap staat in het groene vak, onder uw naam. (TES) 

NB. De App registreert uw Tespelduyn-handicap; U kunt met deze App geen kaarten indienen voor uw 

NGF-handicap. 

 

Baanstatus bekijken 

1. Klik op ‘Baan Info’ 
2. Klik op ‘Baanstatus’ 

 

Starttijd reserveren 

Op de pagina 'Clubnieuws' vindt u de link om online een starttijd te reserveren. Het wachtwoord voor 

online boeken is 'welkom', tenzij u dit zelf heeft gewijzigd. 

NB. Het wachtwoord voor het online reserveren is niet hetzelfde als uw wachtwoord voor de App. 

 

Tip: Niet afmelden 

Klik bij het verlaten van de App niet op ‘Afmelden’. Dan hoeft u bij het volgende gebruik uw 

inloggegevens niet opnieuw in te voeren. 

 

Vragen? 

Voor meer informatie of hulp bij de installatie van de App op uw telefoon, kunt u terecht bij onze 

receptie-medewerkers. Zij zijn u graag van dienst.  

 

Wij wensen u veel gemak met het gebruik van de App! 
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