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Wanneer mag je concluderen dat je bal in een waterhindernis ligt
Je slaat je bal richting waterhindernis maar je ziet geen duidelijk teken dat je bal in de hindernis beland
is. Wanneer mag je aannemen dat je bal in de waterhindernis ligt?
De situatie speelt zich af op hole 17.
Geval 1: Je slaat af en je raakt je bal te hoog, hij vliegt laag, recht richting water. Het laatste stuk rolt
hij en verdwijnt uit het zicht omdat het talud afloopt. Bij het water aangekomen is de bal
niet te vinden.
Geval 2: Je raakt deze keer de bal beter maar hij vliegt naar links en raakt wat takken van de boom
die daar aan de waterkant staat. Je ziet geen plons en ook hier vind je je bal niet als je bij het
water aankomt.
Hoe vervolg je je spel in beide situaties?
Regel 26 van de spelregels gaat over Waterhindernissen. De tweede zin bij artikel 26-1 luidt:
Zonder kennis of prakti sche zekerheid dat een bal die in de richting van een waterhinderni s i s geslagen,
maar niet is gevonden, in de hindernis ligt, moet de speler handelen volgens Regel 27-1.

In het beschreven geval 1 heb je praktische zekerheid dat de bal in de waterhindernis terecht gekomen
is; het gras vóór de waterhindernis is kort gemaaid en de bal die hierover rollend richting water
beweegt moet, als hij niet gevonden is, wel in het water liggen. Duidelijk anders is geval 2, zeker omdat
de bal een boomtak raakt, maar ook omdat het gebied daar ruiger begroeid is. Daarom mag hier niet
geconcludeerd worden dat, als de bal niet gevonden is, deze in de waterhindernis ligt. Hij is dus
verloren (Regel 27), je moet, met één strafslag, terug naar de plaats vanwaar je hem het laatst heb
gespeeld.
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