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Bal raakt de cup die bij het uitnemen van de vlag mee omhoog komt.
Je bal ligt op de green en je vraagt een medespeler om de vlag te bewaken. Zodra je bal in beweging is
doet deze medespeler verwoede pogingen om de vlag uit de cup te halen. Door zand of bladeren zit
deze behoorlijk klem en de hele cup komt mee omhoog. Je bal raakt de cup.
Een vrij bizarre situatie, maar het kan voorkomen. Onze vlaggen blijken de laatste tijd ook wat meer te
klemmen in de cup, dus wie weet….
Als je er even rustig over nadenkt en stap voor stap door dit probleem gaat is het op te lossen.
Stap 1: de bal raakt iets (de cup), wat is de status hiervan, is dit bijvoorbeeld een onderdeel van de
vlaggenstok? Nee, in de definities op pagina 41 van het spelregelboek staat wat een vlaggenstok is, en
daar zit geen cup aan.
Stap 2: bepaal wat de cup dan wel is. De cup is een outside agency, zie voor de definitie hiervan pagina
35 van het spelregelboekje.
Stap 3: stel nu vast wat er gebeurd is. De bal is van richting veranderd of gestopt door een outside
agency. Regel 19-1 gaat hierover.
Stap 4: Regel 19-1 beschrijft dat de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, echter met twee
uitzonderingen en die gaan beide over een bewegende outside agency. Voor een bal die gespeeld
wordt van buiten de green geldt Regel 19-1a, op de green is Regel 19-1b van toepassing. In 19-1b staat
dat de slag vervalt. De bal moet worden teruggeplaatst en opnieuw worden gespeeld.
In het decisionsboek is bij Decision 17/8 deze situatie beschreven:
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Je kunt je ook afvragen wat er gebeurd als de cup in zijn geheel uit de grond getrokken wordt en de bal
in de lege hole rolt. Ook hierover is een decision, nummer 17/7.
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