
HANDLEIDING E-GOLF4U (website) 
 

Via de website kunt u starttijden reserveren, inschrijven voor wedstrijden, uitslagen 

bekijken, de ledenlijst raadplegen en uw eigen gegevens bekijken en wijzigen. 

 

Vanuit de Leeuwenbergh website klikt u op “LEDEN” en komt u in het inlogscherm. 

Inloggen 

Uw gebruikersnaam is uw lidcode 

zonder de spatie. Deze bestaat uit de 

eerste vier letters van uw 

achternaam en een volgnummer, 

bijvoorbeeld HOOG8. Deze gegevens 

ontvangt u per mail. Het wachtwoord 

is initieel ingesteld op uw 

geboortedatum in het formaat 

ddmmjj, bijvoorbeeld 230968.   

Mijn Leeuwenbergh 
Na het inloggen klikt u op de link “MIJN LEEUWENBERGH”.  

U heeft nu onderstaande mogelijkheden: 

1. Profiel bekijken en aanpassen 

2. Starttijden reserveren 

3. Wedstrijden 



4. Kaarten 

5. Ledenlijst raadplegen 



Profiel 
Handicap historie: 

Hier ziet u een overzicht van uw handicapverloop. 

Wachtwoord wijzigen: 

Wij raden u aan om uw initiële wachtwoord te wijzigen. Uw geboortedatum kan uiteraard 

bij een groot aantal mensen bekend zijn. Klikt u op “Wachtwoord wijzigen”, dan krijgt u een 

scherm waar u eerst uw huidige wachtwoord moet invoeren, vervolgens een nieuw 

wachtwoord naar keuze. Dat wachtwoord moet u vervolgens herhalen ter bevestiging. 

Gegevens wijzigen: 

U kunt uw gegevens corrigeren door te klikken op “Gegevens wijzigen”, de desbetreffende 

gegevens aan te passen en onderaan te bevestigen met “Gegevens opslaan”. 

 

Starttijden 
Om een starttijd te 

reserveren klikt u op 

“STARTTIJDEN”. Met de 

bovenste rij knoppen kiest u 

de manier waarop de 

gegevens getoond worden. 

Op de tweede rij geeft u aan 

of u 9, 12 of 18 holes wilt 

lopen. Als u kiest voor 9 

holes, kunt u daarna kiezen  

voor de eerste of de tweede 

negen holes.  

Groene vakken zijn vrije 

starttijden, blauw is bezet. U 

kunt aan het aantal gevulde 

hokjes binnen een vak zien, 

uit hoeveel mensen de flight 

bestaat. 
 

U kiest uw gewenste starttijd 

door op het desbetreffende 

vak te klikken. Daarna kunt u 

uw medespelers invoeren. 

  



 

 

Als u een vierbal met 

twee dames en twee 

heren heeft ingevoerd, 

wordt het vak blauw 

met daarin 2 

donkerblauwe en 2 

roze hokjes. 

 

  



Wedstrijden 
Als u op het kopje 

“WEDSTRIJDEN” klikt, 

krijgt u onderstaand 

beeld op het scherm. 

Daar kunt u zich 

inschrijven voor 

wedstrijden en de 

uitslagen van de 

gespeelde wedstrijden 

bekijken. U kunt een 

lijst van de komende 

wedstrijden bekijken, 

of via de knop “Toon 

kalender” een maand 

kiezen. Daarnaast kunt 

u nog kiezen voor een 

specifieke wedstrijd als 

u (een deel van) die 

naam kent of voor een specifieke dag.  

 

U kunt meer 

informatie over de 

wedstrijd opvragen 

door op de naam van 

de wedstrijd te 

klikken. Inschrijven 

doet u door op de link 

“Inschrijven” te 

klikken.   
 

Vink eventueel aan of 

u een handicart wilt 

gebruiken. Mochten 

er meerdere keuzes 

aangeboden worden 

dan ziet u die hier ook 

(bijvoorbeeld horeca 

of verplichte 

bijdrage). 

Klik op de knop 

Inschrijven. 



In de lijst met wedstrijden ziet u een ‘poppetje’ verschijnen, dit is de bevestiging dat u zich 

voor deze wedstrijd heeft ingeschreven. Er staat tevens vermeld hoeveel personen zich 

reeds hebben ingeschreven. Door de wedstrijd weer aan te klikken kunt u ook de 

deelnemerslijst zien. Nadat de wedstrijdleiding de indeling heeft gemaakt, is hier ook de 

startlijst te zien. 

 

Kaarten 

 

Klik in het hoofdmenu op de knop Kaarten.  

Als u op de knop “Nieuwe kaart invoeren” klikt, verschijnt onderstaand scherm. 

 



Vul de benodigde gegevens in zoals datum, tijd en baan. U kunt hierbij ook op een deel van 

de naam zoeken. Indien u een kaart van Leeuwenbergh wilt invoeren, kunt u de 

snelkoppeling gebruiken bij Club.  

Op het volgende scherm vult u de score in en daarna klikt u op de knop “Volgende stap”. 

Controleer de kaart en klik op de knop “Kaart opslaan en verwerken”. 

De kaart is verwerkt en uw handicap wordt indien nodig direct aangepast. 

 

Web App 

Voor de installatie van de Web App op uw smartphone of tablet verwijzen wij u graag naar 

twee artikelen in de Kennisbank van E-Golf4U: 

• Voor Apple gebruikers: https://help.e-golf4u.nl/hc/nl/articles/360030262471-Web-

app-installeren-op-iOS-Apple  

• Voor Android gebruikers: https://help.e-golf4u.nl/hc/nl/articles/360030280491 

 

Overige vragen 

We hopen dat u met deze handleiding uw weg kunt vinden in het E-Golf4U systeem. Mocht 

u desondanks vragen hebben, dan kunt u op de kennisbank van E-Golf4U veel informatie 

vinden. U kunt ook uw vraag mailen aan automatisering@leeuwenbergh.nl.  

https://help.e-golf4u.nl/hc/nl/articles/360030262471-Web-app-installeren-op-iOS-Apple
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