Gebruik digitale golfpas NGF door leden
van UMCGolf
3 juni 2020

In eerder verschenen Golﬄitsen hebben wij informa7e met elkaar gedeeld over het gebruik van de
digitale golfpas van de NGF voor het registreren van scorekaarten.
Wij hebben jullie verzocht deze app te downloaden en te installeren op je smartphone om alvast
kennis te maken met het digitaal registreren van scores ter voorbereiding op de start van het seizoen
van 2020. Nog niet gedaan? Doe het dan nu! (zie https://www.golf.nl/app/alles-over-de-appgolfnl)
Het bestuur van Golfpark Exloo (onze ‘homecourse’) heeJ besloten digitaal te gaan. Voor 2020 zijn
voor het laatst fysieke NGF-passen aan jullie toegezonden. Met ingang van 2021 werken wij alleen
nog met de digitale golfpas voor het registreren van scorekaarten en verloopt de registra7e hiervan
niet meer via Exloo maar direct online via de golf app van de NGF.
2020 zou een jaar zijn voor het stapsgewijs overgaan van analoge- naar digitale registra7e van scorekaarten. Maar toen werden wij geconfronteerd met de Corona-crisis en de noodzaak om, ook op
landelijk niveau, nieuwe afspraken te maken.
De NGF heeJ besloten geen papieren scorekaarten meer te accepteren en de scores digitaal te laten
registreren m.b.v. de app van golf.nl. Dit i.v.m. het besmeSngsgevaar bij het uitwisselen van fysieke
scorekaarten en de benodigde 1 ½ meter afstand die in acht moet worden genomen.
Op de website van golf.nl is over de werkwijze een ﬁlmpje opgenomen (zie golf.nl/app-faq) waarbij
getoond wordt dat de scores van de speler en marker mondeling met elkaar gedeeld worden bij het
verlaten van iedere hole en vervolgens, indien akkoord, door een ieder ingevuld worden op de eigen
digitale scorekaart. Na het verlaten van de baan worden de digitale kaarten van elkaar goedgekeurd.
Voor het aan elkaar koppelen van de digitale scorekaarten zijn de NGF-nummers van de speler en
marker nodig. Deze worden vanaf nu toegevoegd aan iedere ﬂigh7ndeling op het wedstrijdformulier
dat enkele dagen voorafgaand door de wedstrijdcommissie wordt toegezonden. Hierdoor is het al
thuis mogelijk een koppeling te maken van scorekaarten tussen spelers en markers.
Na aﬂoop dienen de totale hoeveelheid slagen, stablefordpunten en actuele handicap per speler/
per ﬂight te worden doorgegeven in een e-mail aan toernooi@umcgolf.nl. Dit i.v.m. de registra7e
van de wedstrijdpunten. De e-mailadressen van alle spelers/ markers in de ﬂight dienen in de cc van
de e-mail te worden opgenomen.
UMCGolfers die nog niet beschikken over een smartphone kunnen de komende maanden nog een
fysieke blanco scorekaart, van de golfclub waarop gespeeld wordt, gebruiken en worden verzocht de
scores door te geven in een e-mail aan toernooi@umcgolf.nl uitgesplitst naar de hoeveelheid slagen, stablefordpunten en actuele handicap per hole. Het e-mailadres van de marker dient in de cc
van de e-mail opgenomen te worden zodat hiermee duidelijk wordt dat deze de scorekaart heeJ
goedgekeurd. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om ingevulde scorekaarten te ondertekenen
en bij de wedstrijdcommissie in te leveren. Dit i.v.m. de kans op een Corona-besmeSng.
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