
 

Pag 1 
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1. Inleiding / Golfen in Corona tijd 
 

Na een fase van “Geen Golf” zijn de NGF Protocollen voor het Golf in een paar stappen wat versoepeld: 

• Stap 1: vanaf 11 mei mocht er in weer gespeeld worden op de baan, maar nog geen wedstrijden behoudens 
het in het Nationale Sportprotocol  genoemde “Onderlinge (club)trainingswedstrijdjes/potjes”. Met de 
nodige maatregelen op de golfbaan hebben we afgelopen week “vrije rondes” kunnen spelen  en 1-op-
1  wedstrijdjes.   
Een aardig filmpje hoe dit gaat op de baan zie je via deze link: https://youtube.be/H2sPA71H-Zk.   

• Stap 2: op 13/5 is door de NGF de regel hierboven verder uitgewerkt in het NGF Protocol onder welke 
beperkende maatregelen het organiseren van clubwedstrijden is toegestaan.  
Zie voor de volledige tekst op de NGF site: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mei/faq-clubs-en-
banen-coronavirus-en-golf-in-nederland”. Clubwedstrijden zijn mogelijk, maar zonder groepsvorming voor- 
en achteraf. Dit betekent voor de golfclub dat er weer klassementswedstrijden gespeeld mogen worden, 
mits volgens het NGF Golfprotocol (o.a. het gebruik van digitale scorekaarten).  
 

• Vervolgstappen: de wijze van verdere versoepeling is nog onbekend: aanpassing van maatregelen is daarvan 
afhankelijk en wordt later bepaald. Denk hierbij bijv. aan versoepeling na horeca openstelling, eventuele 
gebruikmaking van een betaalfunctie bij het inschrijven,  e.d. 

Bij  Hitland spelen wij reeds “vrije rondes” tot het moment dat wij intern zijn voorbereid op “Stap 2”.  
Voor Stap 2 heeft de WECO opgesteld op welke wijze wij de clubwedstrijden (met beperkingen) kunnen uitvoeren.  
De maatregelen voor wedstrijden zijn aanvullend op de kaders die reeds gelden op het Golfpark (m.n. gebruik van de 
faciliteiten o.b.v. 1,5 meter en hygiëne, openstelling ruimtes, online reserveringen e.d.).  
Uitgangspunt is dat we voortbouwen op het spelen van de “vrije rondes” en extra maatregelen opstellen voor het 
veilig organiseren en spelen van onze wedstrijden.  

 

2. Overzicht van maatregelen voor de WECO wedstrijden 

 

1. Geen gebruik van het kantoor boven (hygiëne); 

2. Geen inschrijfgeld en prijzen en dus ook geen prijsuitreiking na de wedstrijd (hygiëne). 

Uitslagen worden achteraf op de website gepubliceerd;  

3. Gebruik van Digitale Score kaarten via de mobile app, door de speler zelf; 

4. Papieren (blanco) scorekaarten worden door de baan beschikbaar gesteld en geschreven door de marker. 

Deze worden na de ronde door de marker en na de digitale invoer door de speler ingeleverd voor controle 

(en eventuele support voor de invoer) door de wedstrijdleider (met inachtneming van de noodzakelijke 

hygiëne).   

 

NB. De “Checklist voor de wedstrijdleider” blijft van kracht voor de algemene organisatie.       

  

http://www.youtube.com/watch?v=H2sPA71H-Zk
http://email.golfclubhitland.nl/c/eJwdjksOwyAMRE-T7IjMN2xYpKp6DwKkoaJOS37Xr1PJGntGsuZFB2CNNm12AgSA5porqbnteAf6Zvl9UFoN1txN3yh4LmUKZR_nvBWPscPSzo7zoIVVykeQ3ugxRACvx0lCb6UXfVvcvG2ftZFDIx4053l2-Jzom8xypMpiYhSQw5z2c6XjoqH1Tpl08l921a4sIRs9koalLuiPXPd_eIGxjAxTTPVCa6t7-fAl5pKPRFU_dINH_g
http://email.golfclubhitland.nl/c/eJwdjksOwyAMRE-T7IjMN2xYpKp6DwKkoaJOS37Xr1PJGntGsuZFB2CNNm12AgSA5porqbnteAf6Zvl9UFoN1txN3yh4LmUKZR_nvBWPscPSzo7zoIVVykeQ3ugxRACvx0lCb6UXfVvcvG2ftZFDIx4053l2-Jzom8xypMpiYhSQw5z2c6XjoqH1Tpl08l921a4sIRs9koalLuiPXPd_eIGxjAxTTPVCa6t7-fAl5pKPRFU_dINH_g
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3. Gebruik van Digitale score kaarten voor wedstrijden 
 

Hieronder volgt een beschrijving in stappen om gebruik te maken van de Mobile App voor het verwerken van 

scorekaarten. De basis hiervoor is:  

• Score Kaarten worden via de Mobile App ingevoerd, door de speler zelf; 

• Papieren score kaarten worden ingeleverd voor controle en eventuele support achteraf;  

• Controle kan plaatsvinden op basis van de ingeleverde scorekaarten van de marker; 

• Uitslagen worden digitaal gecommuniceerd. 

 

Stappen:  

 
1. De speler zorgt ervoor dat de Mobile WebApp is geïnstalleerd op zijn/haar mobiele telefoon. 

Zie hiervoor de website onder https://www.golfclubhitland.nl/overig/handleidingen-leden/ 

Document “Handleiding installeren en gebruik web app mobiel gebruik” en “Toelichting installeren leden 

webapp voor mobiel gebruik”.  In de handleiding wordt een URL gevraagd voor onze eigen baan.   

Dit is:  HTTPS://hitland.prowaregolf.nl/mobile 

Deze Weblink kan je aan het beginscherm van de mobile telefoon toevoegen (achter upload icoon ) 

Nu kun je op je mobiel je eigen dashboard zien, waaronder de functie om scorekaarten in te voeren.   

Help elkaar waar nodig met installeren. Het inloggen is identiek aan ieders leden-login. 

Lukt het nog niet te installeren, dan kan je voorlopig de URL hierboven ook gebruiken op je PC/laptop thuis, 

na je ronde. 

 

2. Op de Mobile App wordt gebruik gemaakt van het Dashbord icoon: “Scorekaarten” 

                              
 

https://www.golfclubhitland.nl/overig/handleidingen-leden/
https://www.golfclubhitland.nl/files/handleidingpwgwebapp-1_1559764523.pdf
https://www.golfclubhitland.nl/files/toelichting-installeren-leden-webapp-voor-mobiel-gebruik.pdf
https://www.golfclubhitland.nl/files/toelichting-installeren-leden-webapp-voor-mobiel-gebruik.pdf
https://hitland.prowaregolf.nl/mobile
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3. Een ieder neemt ook een (blanco) papieren scorekaart mee, die je als marker invult.  

Vul daarin eerst de gegevens in die normaliter op het etiket staan:  

 
 

 

4. De papieren scorecards worden gedurende de wedstrijd gewoon ingevuld. Na de ronde tekent de marker de 

kaart voor de speler die hij/zij heeft gemarkt en je tekent daarmee ook voor de eigen score als speler.  

Je hoeft dus niet de speler de scorecard te laten tekenen die jij als marker hebt ingevuld.  

 

5. De speler dient na zijn/haar ronde, idealiter tegelijkertijd met de flightgenoten, direct zijn/haar scores op 

mobiel in te voeren (de functie is geactiveerd vanaf het startmoment van de wedstrijd t/m het einde van de 

dag).  Het hoe staat beschreven in de “Handleiding installeren en gebruik web app mobiel gebruik”, als 

genoemd onder 1. Dit werkt grofweg hetzelfde als het invoeren van score kaarten (Q-kaart) op de Website. 

We rekenen op ieders eerlijkheid en onderlinge controle bij het invoeren. 

 

a. Spelers die het niet lukt om dit te doen, maken een foto van hun scorekaart en sturen die via 

whatsapp naar de wedstrijdleider (zie in Dashboard:  “Wedstrijden/Details/Wedstrijdleiding”). 

We hopen dat dit uitzonderingen zullen zijn, als leden elkaar op weg helpen.  

Dit geldt ook voor de scores van eventuele gasten (niet-leden), met hulp van hun flight genoten 

(aanreiken 06-nummer van de wedstrijdleider). 

 

b. Als spelers de digitale scorekaart niet invullen of de foto niet opsturen, wordt die door de 

wedstrijdleider achteraf  ingevuld volgens het 2xpar+1 principe.   

Spelers hebben 1 dag de tijd om de scores in te voeren of 2 dagen om die via een gemaakte foto op 

te sturen naar de wedstrijdleider.     

 

c. Alle spelers leveren, na het digitaal invoeren, de kaart  in voor eventuele controle of hulp achteraf. 

Hiervoor wordt een “mandje” geplaatst na hole 18 die door de laatste flight (met een commissie lid) 

wordt meegenomen (met attentie voor de eigen hygiëne). 

 

6. De wedstrijdleider ziet in Proware wanneer alle deelnemers de kaarten hebben ingevoerd en  publiceert 2 

dagen na de wedstrijd de uitslag.  

Zodra de uitslagen zijn gepubliceerd, kunnen er geen digitale kaarten meer worden ingevoerd of aangepast. 

De uitslagen komen hiermee beschikbaar op de Website en op de Mobile App.  

Er vindt (voor nog onbepaalde tijd) geen prijsuitreiking plaats. 

 

7. Bij twijfel over de uitslagen, wordt de marker scorekaart geraadpleegd.  

Na 1 week wordt geacht dat de uitslagen definitief zijn en worden de  kaarten weggegooid. 

https://www.golfclubhitland.nl/files/handleidingpwgwebapp-1_1559764523.pdf

