
Handleiding  

ProwareGolf App Versie 2.500 

 

De ProwareGolf-app installeren op Android 
 
Om de app daadwerkelijk op uw telefoon te kunnen gebruiken, moet u de applicatie op uw 
telefoon installeren. Op een Android werkt dit als volgt (voor de installatie van op een iPhone, 
zie pagina 2). 
 

                                        
 

Open Google 
Chrome 

 Typ de URL van uw baan 

https://driene.prowaregolf.nl/mobile  
 

 Druk op het icoontje 
met de drie bolletjes 
rechtsbovenin 

 

                                     
 

U herkent de app aan het 
clublogo en/of uw 
opgegeven naam 

 Verander evt. De naam 
van de app en druk op 
‘add’ of ‘toevoegen’ 

 Druk op ‘add to 
homescreen’ of ‘toevoegen 
aan beginscherm’ 
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De ProwareGolf-app installeren op iPhone 
 

                                
 

Open Safari, Google Chrome of 
een andere browser op uw iPhone 
 

 www.driene.prowaregolf.nl  Druk op het deel 
icoontje onderin het scherm 

 
 
 
 
 

                   
 

U herkent de app aan 
het clublogo en/of uw 
opgegeven naam 

 Verander eventueel de 
naam van de app en druk 
op ‘voeg toe’ of ‘add’ 

 Druk op ‘Zet op 
beginscherm’ of ‘Add to 
homescreen’ 
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http://www.driene.prowaregolf.nl/


 

De ProwareGolf-app 
 
Met deze app van ProwareGolf heeft u altijd toegang tot uw gegevens en die van uw 
club, waar u ook bent. U zoekt via internet de app eenvoudig op in uw telefoon of op uw 
tablet. Na installatie van de app, kunt u voortaan altijd vanuit het startscherm eenvoudig 
bij de voor u belangrijkste informatie komen.  
Wat u normaal gesproken via uw dashboard op uw computer doet, kunt u vanaf nu gemakkelijk 
via de ProwareGolf-app op uw telefoon of tablet doen. Dit document geeft u in vogelvlucht een 
impressie van de mogelijkheden van deze nieuwe app. 
 

 
 

 
 

 

Log uit van de app 

Bekijk uw laatste scorekaarten of voer 
een nieuwe scorekaart in 

Bekijk de wedstrijdkalender en/of 
schrijf u in voor een nieuwe wedstrijd 
en alle info over de wedstrijd. 
Ook kunt u na de wedstrijd uw score 
kaart hier invoeren 

!!!NIEUW!!! 
Reserveer starttijden en/of bekijk uw 
huidige reserveringen. 
Voorlopig: 

- 1x/week vooruit te boeken. 
Wel op de dag zelf, de vrije 
tijden te boeken. 

- 9 holes 
- Max. 2 personen per flight 

Zoek gegevens van 
andere leden op 

Direct op de hoogte van 
de clubmededelingen 

Uw gegeven zoals deze bij de 
club bekend zijn, inclusief uw 
huidige HCp 


