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Bij het ontwijken van tijdelijk water belandt je bal op een pad
Eerst maar even een foto van hole 7. Aan de linker zijde, net in de bocht, is er tijdelijke water, vlak bij
het pad. Je bal is in dat tijdelijk water terecht gekomen.

Je mag de bal natuurlijk spelen zoals hij ligt, maar je mag het tijdelijk water ook ontwijken. Ontwijken
doe je door het dichtst bij de bal gelegen punt te bepalen waarbij je het tijdelijk water in zijn geheel
ontwijkt (voor stand en slag). Vervolgens drop je je bal binnen één stoklengte van dit punt en niet
dichter naar de hole.
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Op foto 2 is het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering aangegeven met de rode X. Het gebied
waarbinnen de bal gedropt moet worden is het oranje gebied op foto 3.
Je ziet het al gebeuren, je bal komt op het pad terecht of je moet er zelf op staan. Het pad heeft een
niet natuurlijke bedekking (steenslag), en dit mag je daarom ook weer ontwijken.
De vraag is nu: mag je beide belemmeringen in één keer ontwijken?
Het antwoord is: nee (voor de liefhebbers zie Decision 1-4/8).
Wat doe je dan: oogkleppen op, werk stap voor stap. Ontwijk eerst het tijdelijk water. Heb je daarna
belemmering van het pad, ontwijk dan het pad. Komt je bal na deze stappen weer terecht in het
tijdelijk water, dan mag je beide belemmeringen in één keer ontwijken.
De reden hiervoor is dat het best mogelijk was geweest dat je bal bij de eerste maal droppen in een
zodanige positie op of bij het pad rolt dat je bij het ontwijken van het pad geen belemmering meer
hebt door het tijdelijke water.

Op foto
4 zie je waar de bal na het droppen heen gerold is, hij heeft minder dan 2 stoklengten gerold, niets aan
de hand dus (Regel 20-2c (vi) ). Op foto 5 is de rode X het dichtstbijzijnde punt voor het ontwijken van
het pad (voor een rechtshandige speler). Je dropt de bal gewoon in het oranje gebied en je hebt hier
ook geen belemmering meer van het tijdelijke water.
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