
 

Op basis van uw zeer gewaardeerde aanmelding als recorder voor het Dutch Amateur Championship hebben 

wij een rooster opgesteld. Dit rooster kunt u vinden op onze DAC website:  U bent (o.a.) ingedeeld als 

recorder. 

We maken dit jaar gebruik maken van live scoring website "Golfbox", hiervoor heeft u uw eigen smartphone 

(of tablet met simcard nodig).   

Het werkt als volgt: Ga naar de betreffende hole (5, 9, 14, 18). 

Instructie live scoring Golfbox 

Vraag de spelers na het uitholen naar de scores van de desbetreffende holes. Schrijf de scores vervolgens op 

het score sheet, zodat u daarna genoeg tijd heeft om de scores op uw smartphone of tablet in te voeren. Het 

online invoeren werkt als volgt: 

Stap 1 : Open de volgende link: http://tourmobile.golfbox.dk/. 

Stap 2: Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens ontvangt u ter plaatse, wanneer u zich 

meldt.  

Stap 3: Klik op de desbetreffende wedstrijd (Dutch Amateur Championship). Bekijk het scherm horizontaal 

(liggend). 

Stap 4: Klik op desbetreffende speler/flight. 

Stap 5: Klik op de desbetreffende hole op ‘click for score’. Er wordt standaard een par ingevuld na 1 keer 

klikken op een hole. Met – kan er linksonder een slag van de score af worden gehaald en met + kan er een 

slag bij worden gedaan. Door op een hole te klikken en op reset te drukken (2x) wordt de score verwijderd.  

Stap 6: Verstuur de scores, door op ‘send scores’ rechts bovenaan te drukken. 

De scores zullen te zien zijn, op de website van het Dutch Amateur Championship, op het leaderbord buiten 

en in het clubhuis. 

Bij het maken van het rooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met de gewenste tijden die iedereen 

heeft opgegeven, maar u zult begrijpen dat de tijden per hole niet altijd helemaal overeenkomen met de 

http://tourmobile.golfbox.dk/


bloktijden als vermeld op het aanmeldingsformulier. Wij hopen echter dat dit geen onoverkomelijke problemen 

oplevert, omdat wij hebben geprobeerd de afwijkingen zo klein mogelijk te houden. 

In het rooster worden de tijden vermeld waarop u op de betreffende hole aanwezig moet zijn i.v.m. de 

verwachte doorkomsttijden van de spelers. Kom dus tijdig (minimaal een half uur van tevoren) en meldt u 

zich bij aankomst bij de infodesk (in de oostvleugel van het clubhuis) voor het in ontvangst nemen van:   

➢ startlijst van de spelers  

➢ score sheet en verdere instructies betreffende recorden  

➢ consumptiebonnen en eventueel lunchpakket (afhankelijk van uw 'diensttijd').Met de 

consumptiebonnen is koffie, thee, frisdrank en bier verkrijgbaar. 

Kleding: Het Dutch Amateur Championship Poloshirt dragen (deze ontvangt u bij aanmelding). Mocht er regen 

voorspeld worden dan s.v.p. ook een paraplu en warme kleding meenemen, zorg voor goede schoenen en 

een evt. leesbril.  

Voor vervoer naar hole 5 en 14 kan worden gezorgd, de andere locaties zijn gemakkelijk lopend te bereiken. 

Verzamelpunt voor vervoer is bij ingang van het clubhuis (met bordje 'organisatie') bij de caddiemaster. S.v.p. 

hier tijdig aanwezig zijn. 

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan zijn wij tijdens het toernooi in de erker in het clubhuis te 

bereiken en via.: 

Nummer Marjoleine Bogaert: 06- 40056114 

Nummer Angèle Willems : 06-54657397 

Hebben de spelers een referee nodig, dan kunt u Willem Vork van wedstrijd commissie bellen op volgende 

nummer 06-20112690. 

U wordt vriendelijk verzocht de auto te parkeren op parkeer terrein of zo veel mogelijk aan de linkerkant in het 

straatje naast hole 1. De rechterkant moet vrij blijven voor de hulpdiensten. Op de fiets komen kan natuurlijk 

ook. 

Wilt u de avond tevoren op de EG-website de roosters nogmaals checken? Mogelijk zijn er wijzigingen in 

aangebracht.  

Wij zijn ervan overtuigd, dat wij er met de inzet van ons allen een zeer geslaagd toernooi van gaan maken, 

waarbij we van TOPGOLF kunnen genieten! 

Hartelijke groet, namens de Commissie Dutch Amateur Championship, 

Marjoleine Bogaert 


