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Een bal in een grotendeels ondergelopen bunker, hoe verder?
Het water in de bunker is tijdelijk water, en tijdelijk water is een Abnormale Terreinomstandigheid (zie
de Definities). In Regel 25 wordt beschreven wat je mogelijkheden zijn. Allereerst mag altijd je de bal
spelen zoals hij ligt, je hoeft het tijdelijke water niet te ontwijken. Wil je het tijdelijk water wel
ontwijken dan moet je hiervan belemmering hebben. Je hebt belemmering als je bal in het tijdelijk
water ligt, dit raakt, of als je met je stand of voorgenomen slag hinder hebt van dit water (Regel 25-1a).
Bij het ontwijken van een abnormale terreinomstandigheid bepaal je eerst het dichtstbijzijnde punt
zonder belemmering, en vervolgens drop je je bal binnen één stoklengte van dit punt. Nadat je bal
gedropt is mag je geen hinder meer hebben van de abnormale terreinomstandigheid.
Dit geldt ook bij een bunker, echter, het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet in de bunker
liggen EN je moet je bal daarna ook nog in de bunker droppen.
Als verduidelijking enige voorbeelden.

De situatie van afbeelding 1 is niet zo moeilijk op te lossen. Het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering ligt bij het rode kruisje (foto 1a). Binnen 1 stoklengte van dit punt kun je gemakkelijk
droppen en het tijdelijk water geheel ontwijken.
Voor de situatie op foto 2 wordt het al lastiger. Ook hier is het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering bij het rode kruisje (je kunt nèt naast het water staan). Binnen 1 stoklengte is eigenlijk
geen plek te vinden waarbij je, uitgaand van een rechtshandige speler, het tijdelijk water geheel kunt
ontwijken. Het is hier dan ook toegestaan om het tijdelijk water zoveel mogelijk te ontwijken (Regel
25-1b(ii)(a)), je mag in dit geval dus nog in het tijdelijk water staan, of je bal zelfs hierin droppen.
In de derde situatie is eigenlijk geen dichtstbijzijnde punt in de bunker te vinden, in dat geval moet je,
noodgedwongen, buiten de bunker droppen, dat kost je wel een strafslag. Droppen doe je dan op een
lijn getrokken vanaf de vlag door de plaats waar de bal ligt en dan zover naar a chteren als je wilt (Regel
25-1b(ii)(b)).
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In deze laatste situatie is het ook te overwegen om de bal onspeelbaar te verklaren en buiten de
bunker te droppen op de plaats waar je het laatst geslagen hebt (Regel 28a). Wie weet kom je
voordeliger uit dan te droppen op een lijn naar achteren.
Recentelijk zijn er ook situaties geweest waarbij een bunker door middel van een blauw paaltje tot
GUR verklaard is. Dit is geen aanbevelingswaardige methode omdat dit de moeilijkheid van de baan
teveel beïnvloed. Denk aan de drie bunkers die de green van hole 8 bewaken. Als deze GUR zouden zijn
wordt deze hole een heel stuk gemakkelijker.

Regelrubriek 18

2/2

Augustus 2016

