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Ontwijken van een vast obstakel (rechts-, linkshandig)
De vraag luidde of het voor het ontwijken van een vast obstakel uitmaakt of je rechts - of linkshandig
bent.
Eerst maar eens even herhalen welke vaste obstakels we op onze baan aan kunnen treffen. Als eerste
is daar de niet natuurlijke bedekking van paden zoals asfalt (o.a. hole 9, 10) of steenslag (bijv. de linker
zijde van hole 7). Dan hebben we nog de afstandspalen, deze zijn echt vast, en de markeringspalen van
waterhindernissen en GUR die door onze Plaatselijke Regels als vast verklaard zijn. Sprinklerkoppen en
afvoerputten zijn ook niet natuurlijk en niet verplaatsbaar. Vervolgens zijn daar nog de kastjes va n
Brabant Water aan de linkerzijde van hole 5, 8 en 14. En als je goed zoekt of een verschrikkelijke
afzwaaier hebt, is er nog wel het een en ander te vinden waar je last van kunt ondervinden en wat niet
natuurlijk, en niet gemakkelijk verplaatsbaar is..
Er is sprake van belemmering door zo’n vast obstakel als je bal erin of erop ligt, of als het obstakel een
belemmering vormt voor je stand of je voorgenomen swing. Er is geen sprake van belemmering als het
obstakel op je speellijn ligt.
Als je belemmering van een vast obstakel ondervindt mag je het obstakel zonder strafslag ontwijken.
Dit doe je door eerst het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (DPZB) te bepalen en vervolgens je
bal binnen één stoklengte van dit DPZB te droppen.
Het bepalen van het DPZB doe je door de slag te simuleren met de stok die je gebruikt zou hebben
voor je volgende slag indien er geen belemmering was geweest, en ook zonder een ongebruikelijke
stand in te nemen. Als je normaliter rechtshandig speelt doe je dit nu ook rechtshandi g, en uiteraard
linkshandig voor de links-spelers.
In de figuur is een en ander nogmaals weergegeven. Als je bal op een verhard pad op plaats B1 ligt, is
het punt P1 het DPZB. Voor een rechtshandige speler (bovenste plaatje) is dit een heel ander punt dan
voor een linkshandige speler (onderste plaatje).
De voetjes geven je stand weer bij het bepalen van het DPZB, je dropt je bal daarna in het gebied P1-AA. Ligt je bal op plaats B2 dan is P2 het DPZB.
Het maakt voor het ontwijken van een vast obstakel dus wel degelijk uit of je rechts- of linkshandig
bent.
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