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De volgende regels worden gehanteerd bij de jaarlijkse herziening van de gehanteerde 
HOM Handicap. 
- De HOM Handicaps van de Heeren worden aan het begin van het jaar vastgesteld. 
- De HOM Handicaps van de Heeren gelden voor het gehele jaar; de HOM Handicaps 

worden tijdens een jaargang niet bijgesteld. 
- De EGA Handicap bij de NGF op 1 januari van enig jaar wordt overgenomen, waarbij 

de Handicap wordt afgerond naar beneden of naar boven, te weten: 
· 0,1 tot en met 0,5: afronding naar beneden. 
· 0,6 tot en met 0,9: afronding naar boven. 

- De NGF hanteert sinds 1 januari 2016 een Handicap niveau van 0 - 54. Er wordt geen 
actieve Handicap meer genoteerd. Wel wordt het aantal Q-kaarten geregistreerd. 

- De EGA Handicap bij de NGF wordt overgenomen bij mimimaal 3 Q-kaarten per jaar. 
- Voor de Heeren met Handicap 36 - 54 of de Heeren met minder dan 3 Q kaarten per 

jaar bij de NGF worden de HOM Handicaps als volgt vastgesteld. 
· Uitgangspunt is het HOM resultaat over het vorig jaar. 
· Gekeken wordt naar het gemiddelde resultaat over de beste 5 wedstrijden van het 

vorige jaar (inclusief maximaal 1 PAR 3 wedstijd). 
· Bij een gemiddeld resultaat boven de 30,0 stableford punten (afgerond) wordt de 

HOM Handicap naar beneden bijgesteld met 0,5 punt per stablefordpunt. 
Voorbeelden:  
resultaat = 31,2 stableford punten: HOM handicap 1 naar beneden. 
resultaat = 34,4 stableford punten: HOM handicap 2 naar beneden. 
resultaat = 36,8 stableford punten: HOM handicap 3 naar beneden. 

· Bij een gemiddeld resultaat tussen de 24,0 en 30,0 stableford punten (afgerond) 
wordt de HOM Handicap van het vorig jaar gehandhaafd. 

· Bij een gemiddeld resultaat onder de 24,0 stableford punten (afgerond) wordt de 
HOM Handicap naar boven bijgesteld tot maximaal EGA Handicap 36. 
Voorbeelden: 
resultaat = 22,8 stableford punten: HOM handicap 1 naar boven. 
resultaat = 20,6 stableford punten: HOM handicap 2 naar boven. 

- Voor nieuwe Heeren geldt de EGA Handicap van de NGF. 
- Minimum HOM Handicap niveau is Handicap 36. Dat wil zeggen alle EGA Handicaps 

tussen 36 en 54 worden bij de HOM geregistreerd als Handicap 36. 
- In uitzonderlijke situaties beslist de HOM handicap commissie dat een hogere HOM 

handicap wordt gehanteerd dan Handicap 36. Bijvoorbeeld indien meerdere jaren 
gemiddeld minder dan 24 stableford punten worden behaald. 

- Individuele prestaties worden beloond met een extra aanpassing van de HOM 
Handicap, dit ter beoordeling van de Handicap commissie. 

- Gastspelers worden geregistreerd in de uitslagenlijsten met hun NGF Handicap met 
een maximum van Handicap 36.  

- In alle overige gevallen (afwijkingen van deze regels) beslist de Handicap commissie. 
- Tegen de vaststelling van de HOM Handicaps kan geen bezwaar worden ingediend. 
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