
Handleiding Golf Genius  

  

Na een paar maanden gebruik van Golf Genius zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de club-versie die wij gebruiken niet in onze behoefte voldoet. 
We hebben de premium versie aangeschaft en daarmee krijgt iedereen weer 
een persoonlijke login (net als bij OGS). 
 
Om Golf Genius te kunnen gebruiken het je een gebruikersnaam en 
wachtwoord nodig. Ieder lid heeft een mailtje gekregen met daarin een 
nummer waarmee in het systeem ingelogd kan worden. Nadat je dit gedaan 
hebt werd je gevraagd een eigen wachtwoord te kiezen. Deze heb je naast je e-
mailadres nodig om in te loggen. 

Als je dat gedaan hebt kan jij je voor wedstrijden gaan inschrijven. In Golf 
Genius gaat dat jammer genoeg een beetje omslachtig. Eerst moet je kenbaar 
maken in welke competitie je geïnteresseerd bent. Dit doe je door je voor die 
competitie te registreren. Pas als je geregistreerd bent voor een bepaalde 
competitie kun jij je inschrijven voor een wedstrijd binnen die competitie. Als 
je dus graag met de donderdagmiddag, de maandbeker en de matchplay 
koppel meedoet moet jij je drie maal registreren. En daarna moet je dus nog 
aangeven aan welke specifieke wedstrijd van die competitie je wilt meedoen. 
Het is nogal omslachtig maar Golf Genius werkt jammer genoeg op deze 
manier. 

Bij de aanschaf van Golf Genius werd ons beloofd dat de Nederlandse vertaling 
eind tweede kwartaal opgeleverd zou worden. Jammer genoeg is het nu begin 
juli en wachten wij nog steeds op de Nederlandse versie. 

In onderstaande handleiding proberen we duidelijk te maken hoe het 
registreren voor een competitie en het inschrijven voor een wedstrijd in zijn 
werk gaat. Mocht blijken dat een aantal van jullie er niet uitkomen, dan zullen 
we een aantal bijeenkomsten organiseren waarbij wij jullie vragen kunnen 

beantwoorden. 

 



REGISTREREN  
 

Ga naar golfclubdekoggen.nl > Golf Genius 

Login met je e-mailadres en het wachtwoord dat je eerder hebt aangemaakt. 
 

Klik in het menu op Wedstrijdprogramma 

 

Klik op de knop “Register Now” van de competitie waaraan je wilt deelnemen. 
Registreren betekent dat je aan een of meerdere wedstrijden van die 
competitie wilt deelnemen. Je hebt je dan dus nog niet ingeschreven voor een 
specifieke wedstrijd in die competitie. 

 

 

http://www.spielehof.nl/
https://www.golfgenius.com/pages/7491059504482662726


 
Zie je in bovenstaand scherm niet alle wedstrijden, probeer dan eens de knop 
“Clear filters x” te gebruiken. 

Omdat jij je niet voor alle wedstrijden kunt registeren zijn sommige knoppen 
grijs weergegeven. In het schermafdruk hierboven zie je bijvoorbeeld dat een 

man zich niet kan inschrijven voor de dames ochtend. 

Na het indrukken van de knop “Register now” krijg je onderstaande scherm te 
zien. 



 

Vink het aankruisvakje aan en druk vervolgens op de knop “Register” 

INSCHRIJVEN  
 

Na registratie voor een competitie kun je je opgegeven voor deelname aan een 
wedstrijd. 

Kies in het menu voor de optie “Wedstrijdprogramma” en druk vervolgens op 
de titel van de wedstrijd waaraan je deel wilt nemen. 



Het onderstaande scherm verschijnt. 

 



Druk vervolgens op de knop “Sign Up” om je voor een wedstrijd in te schrijven. 

 

Op het scherm wordt weergegeven dat jij bent ingeschreven voor die wedstrijd 

You are signed up = Je bent ingeschreven, maar let op de kleurcode!  

Groen = Deelnemerslijst en Oranje = Reservelijst  

Je kunt eventueel een opmerking (bijv graag samen spelen met ……) 
achterlaten bij “Send a message to the manager”  

 

  



Mobiele app 
 

Wil je Golf Genius op je telefoon of tablet gebruiken dan kun je het beste de 
Golf Genius app installeren. 

Download the App: Golf Genius  

 
De app is beschikbaar voor: iPhone and the iPad (Apple iOS 9 or higher), 
Android (Android  4.4 or higher). 

Na installatie kun je inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. 

 
 
 

Na inloggen krijg je onderstaand scherm. 



 

Kies daarna voor “Upcoming Events” en je komt in een scherm met het 
wedstrijdprogramma. De handelingen daarna spreken hopelijk voor zich. 

 


