Regelrubriek 17

Juli 2016

Een bal in de rododendrons links van de green van hole 9?
Hole 9, je hebt een hele mooie eerste slag gedaan, prachtig over de sloot en nog 100 meter te gaan tot
de green. Helaas, je tweede slag vertoont een curve naar links en je bal belandt in de rododendrons.

Jammer genoeg bloeien ze niet altijd zo mooi als op foto 1 dus dat kan de pijn van deze misser niet
verzachten. Wat nu?
Als je helemaal geen vertrouwen in een zoekactie hebt mag je direct, op de plaats van je laatste slag
een nieuwe bal spelen (Regel 27-1a), dit kost je natuurlijk wel de slag zelf en een strafslag. Als je dit
niet doet is het slim om een provisionele bal te spelen (Regel 27-2), wel even melden aan je marker of
een van je medespelers bij strokeplay of je tegenstander bij matchplay.
En dan nu, op naar de rododendrons. Hier heb je twee mogelijkheden: je vindt je bal wel of niet. Wat is
het toch simpel hè? Als je hem binnen 5 minuten vindt moet je ermee verder, zo niet dan is je bal
verloren en kun je comfortabel met je provisionele bal doorspelen (vergeet je strafslag niet).
Heb je je eerste bal gevonden dan moet je de provisionele bal opgeven. Maar je bal, die onder de
rododendrons ligt, spelen is ook geen pretje zo niet onmogelijk, dat wordt onspeelbaar verklaren
(Regel 28). Er zijn nu drie mogelijkheden om je spel te vervolgen:
1. Terug naar de plaats waar je het laatst geslagen hebt, hiervoor mag je niet je provisionele bal
gebruiken.
2. Een bal droppen binnen 2 stoklengtes van het punt waar je hem gevonden hebt (niet dichter
naar de hole). Dikke kans dat je in de rododendrons blijft, hier heb je dus niets aan.
3. Een bal droppen op een lijn getrokken vanaf de vlag door het punt waar de bal ligt, en dan
zover naar achteren als je wilt, je hebt dan het uitzicht van foto 2, er rest een uitdaging!

Regelrubriek 17

1/2

Juli 2016

Conclusie: je kunt maar beter bij de rododendrons wegblijven en er van een afstandje van genieten als
ze zo prachtig in bloei staan als op foto 1.
Waarom is het eigenlijk slim om een provisionele bal te spelen?
In de eerste plaats snelheid van het spel. Je hebt toch al extra tijd verbruikt met het zoeken naar je bal
en als je nu ook nog terug moet naar de plek waar je als laatste geslagen hebt kost je misslag wel erg
veel extra tijd.
En in de tweede plaats kom je situaties tegen waarin je denkt dat een slag/afslag linea recta out of
bounds gegaan is (bijv. vanaf de gele tee van hole 2), maar waar later blijkt dat een vriendelijke boom
je bal terug op de fairway gekaatst heeft. Als je een tweede bal geslagen hebt is automatisch je eerste
bal uit het spel. Heb je echter gemeld dat je een provisionele bal slaat, dan kun je met je eerste bal
verder spelen mocht je hem vinden.
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