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Bal in een gewone waterhindernis, hoe verder
Hole 9, voor velen een uitdaging om met de eerste slag over de sloot te komen. Ook nu is je bal weer
eens in de sloot (waterhindernis) beland, hoe verder?
Als eerste heb je altijd de optie om de bal te spelen zoals hij ligt. In een waterhindernis mag je echter
niet met je stok of met je hand de grond of het water aanraken. Ook is het niet toegestaan om een los
natuurlijk voorwerp aan te raken of te bewegen anders dan bij je slag (Regel 13-4). Een los obstakel
(bijv een leeg blikje) mag je weer wel verwijderen.
Besluit je de bal niet te spelen zoals hij ligt dan loop je in alle gevallen een strafslag op. Bij een gewone
waterhindernis (gele palen) heb je twee keuzes; ofwel ga je terug naar de plaats waar je het laatst hebt
gespeeld of je dropt de bal op een lijn getrokken vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatst de
hindernis in ging, en dan zover terug als je wilt. Ben je in een laterale waterhindernis terecht gekomen
(rode palen), dan heb je twee extra opties en dat zijn: de bal droppen binnen twee stoklengtes vanaf
het punt waar de bal als laatste de hindernis in is gegaan òf droppen aan de overzijde van het water
(cirkelen vanaf de vlag), ook daar weer binnen twee stoklengtes vanaf de grens met de hindernis
(Regel 26-1).
En dan nu de situatie bij hole 9. Als je bal, vanaf de afslag gespeeld, direct in de sloot is beland, dan ligt
deze in een gewone waterhindernis (gele palen), bijvoorbeeld bij het rode kruisje in de afbeelding. Als
je besluit de bal ter plekke te droppen dan moet dit gebeuren op de doorgetrokken lijn zoals die in de
afbeelding is aangegeven.
Nu we toch bij hole 9 zijn; de tweede sloot heeft aan de ene zijde rode en aan de andere zijde gele
palen. Als je bal in deze sloot ligt, ligt hij dan in een gewone (gele) of een laterale (rode)
waterhindernis?
Het antwoord is dat dit bepaald wordt door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis
kruiste, was dit tussen de gele palen dan ligt hij in een gewone waterhindernis, kruiste hij het laatst
een grens van rode palen dan in een laterale waterhindernis.
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