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Bal op een verkeerde green
Een leuke vraag die mij laatst op het terras gesteld werd; iemands bal was op de green beland, echter
niet de green die hoort bij de hole die gespeeld werd. De vraag was nu: mag je deze bal alleen verder
spelen met een putter of mag je ook een andere stok gebruiken?
Een strikvraag; de vraag of je deze bal alleen met een putter of ook met een andere stok mag spelen is
niet relevant. Je mag helemaal niet van een, zogenaamde, verkeerde green spelen. Een en ander wordt
beschreven in Regel 25-3.
Allereerst staat beschreven wanneer er belemmering is door een verkeerde green. Er is alleen
belemmering als de bal erop ligt en niet als je erop moet staan of als je swing belemmerd wordt door
deze verkeerde green.
Vervolgens wordt beschreven hoe je de green moet ontwijken, het bekende verhaal: zoek het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (niet in een hindernis), en drop de bal binnen één stoklengte
van dit punt, niet dichter naar de hole en niet in een hindernis of op de green. Als je hierna op de green
zou moeten staan om je bal te spelen, is er niets aan de hand in tegenstelling tot het ontwijken van
GUR of een pad (vast obstakel), als je deze besluit te ontwijken mag je daarna ook niet in de GUR of op
het pad staan.
Je kunt je naar aanleiding van dit geval nog twee vervolgvragen stellen:
a) mag je op een green met een andere stok spelen dan de putter en,
b) wat te doen bij een dubbele green, één grote green met twee vlaggen die bij verschillende
holes horen.
Het is inderdaad toegestaan om met een andere stok dan de putter op een green te spelen. Alleen of
het echt zinnig is, is de vraag, en de greenkeepers zullen er zeker niet blij mee zijn, niet doen dus.
En dan de dubbele green, hierover is een Decision (25-3/1), en die luidt dat de gehele dubbele green
beschouwd mag worden als behorend bij de hole die gespeeld wordt, tenzij de “commissie” anders
bepaald heeft en dat duidelijk op de green aangegeven heeft.
Een Decision is een nadere precisiering van de golfregels en een 1200-tal decisions worden beschreven
in het boek: Decisions on the rules of golf 2012-2015.
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