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Regels voor de HOM wedstrijden. 
 
1. De HOM wedstrijden worden gespeeld volgens het stableford principe met handicap  
 verrekening. 
2. De verschillende HOM handicaps worden eenmaal jaarlijks vastgesteld door de HOM  
 Handicap Commissie. 
3. De HOM handicaps zijn gebaseerd op de NGF handicap en de resultaten in de wedstrijden in  
 het voorgaande jaar. 
4. De wedstrijden worden gespeeld met een playing handicap met als uitgangspunt de HOM  
 handicap en de slope rate en de course rate van de desbetreffende baan. 
5. De winnaar van een wedstrijd is diegene met de meeste stableford punten. 
6. Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de laatste 3, 6 en 9 holes, zoals op de kaart  
 aangegeven wordt. 
7. Als dit nog gelijk is, zal degene met laagste handicap winnaar zijn. 
8. De HOM wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële golfregels met één uitzondering. 
 “Is na de afslag de bal bereikt en niet te vinden of onspeelbaar, dan wordt de bal conform de  
 spelregels gedropt en wordt verder gespeeld met bijtelling van één strafslag”. 
9. Na een afslag met duidelijke Out of Bounds lijnen dient opnieuw afgeslagen te worden met  
 telling van een (foute) slag + strafslag (eventueel een provisionele slag maken). 
10. Regels bij een waterhindernis (bal in het water): conform de officiële regels. 
 Geel = waterhindernis. 
 * Punt waar bal waterlijn raakt. Denkbeeldige lijn naar hole. Zover terug als je wilt. 
 * Terug naar plaats vorige afslag. 
 Rood = laterale waterhindernis. 
 * Punt waar bal waterlijn raakt. Denkbeeldige lijn naar hole. Zover terug als je wilt. 
 * Terug naar plaats vorige afslag. 
 * Punt waar bal waterlijn raakt. Droppen op 2 clublengtes; niet dichter bij de hole. 
 * Tegenoverliggende punt van de waterlijn. Droppen op 2 clublengtes; niet dichter bij de hole. 
10. Telling. Alle slagen dienen te worden geteld. Train jezelf door het aantal slagen door de baan  
 vast te stellen bij het oplopen van de green. Tel daarna het aantal putts er bij op. 
11. Bij de HOM wedstrijden wordt het aantal slagen genoteerd. 
 Hierbij wordt uitgegaan van het volgende: 
 * Par 3, stoppen na 7 slagen > streepje > = 8 slagen. 
 * Par 4, stoppen na 8 slagen > streepje > = 9 slagen. 
 * Par 5, stoppen na 9 slagen > streepje > = 10 slagen. 
12. Jaarlijks wordt een eindrangschikking gemaakt van de individuele resultaten. 
13. Er moeten minimaal 1/3 van het aantal wedstrijden gelopen zijn om in het jaaroverzicht te  
 worden opgenomen. De 5 beste wedstrijden tellen mee voor het jaarklassement. 
14. Van deze 5 wedstrijden mag maximaal 1 par3 / par4 baan zijn (< Par 64). 
15. De rangvolgorde in het jaaroverzicht wordt bepaald door het gemiddelde van de resultaten in  
 stableford punten van deze 5 wedstrijden. 
16. Jaarlijks wordt eenmaal de kampioenswedstrijd gehouden.  
17. De winnaar ontvangt de HOM kampioenschapbeker. 
18. Deze kampioenschapwedstrijd wordt georganiseerd door de winnaar van het voorgaande jaar. 
19. Eenmaal per jaar wordt de duikboot uitgereikt. De duikboot wordt door de winnaar van het  
 voorgaande jaar bepaald. 
20. Voor het behalen van de duikboot zijn er geen voorgeschreven regels maar wel ongeschreven  

wetten. Deze zijn uitsluitend bekend bij de winnaar van het voorgaande jaar. 
21. Bij onduidelijkheden en / of protesten beslist de Klachten Commissie.  
 Tegen een uitspraak van de Klachten Commissie is geen bezwaar mogelijk. 


