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September 2015

Ontwijken van een obstakel (pad)
Nog eens een vraag over het ontwijken van een obstakel, in dit geval het pad aan de rechterzijde van
de green van hole 16. Je bal ligt op het pad ter hoogte van de vlag. Als je het pad wilt ontwijken waar
moet je dan heen, je komt je al snel in de knoop me t out-of-bounds.
Even herhalen, een pad, met een niet natuurlijke bedekking, is een vast obstakel (zie Definities op
pagina 37 van het spelregelboekje). En zo’n obstakel mag je, zonder strafslag, ontwijken. Dit ontwijken
doe je door eerst het dichtstbijzijnde punt te bepalen waar de belemmering volledig ontweken wordt
(voor slag en stand). Op pagina 32 van het spelregelboekje staat de definitie van het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering, altijd nuttig om dit zorgvuldig te lezen.
Tenslotte drop je de bal binnen één stoklengte van dit punt, uiteraard niet dichter naar de hole. In
Regel 24-2 van het spelregelboekje staat de hele procedure omschreven.
Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering zoek je meestal in de buurt van waar je bal ligt, net
ernaast of erachter. In dit geval is ernaast nog steeds op het pad en erachter is out of bounds. Zie
situatie I. Het lijkt erop dat het dichtstbijzijnde punt best ver weg kan zijn.
In afbeelding I zijn twee mogelijke dichtstbijzijnde punten getekend A en B. Punt A is duidelijk het
dichtst bij de ligplaats van de bal, je moet dus droppen binnen één stoklengte van dit punt. In situatie II
ligt de bal op een net iets andere plaats en zijn er wederom twee mogelijke dichtstbijzijnde punten
getekend, nu is B dichter bij de ligplaats van de bal. Je moet dus bij B droppen.
Héél soms kun te twee mogelijke dichtstbijzijnde punten tegenkomen die op gelijke afstand van de bal
liggen. In situatie III is dit weergegeven, je kunt dan kiezen van welk punt je uitgaat.
In het vierde plaatje is, voor situatie I, het gebied aangegeven waarin je moet droppen. Dit is alles
binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering en niet dichter naar de hole,
maar ook niet op het pad want dit is de belemmering die je ontwijkt. (Regel 24-2b (i)).
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