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Je bal ligt in het hoge gras in de buurt van een verhard pad maar niet erop. Hoe verder?
Een situatie op hole 11; met je tweede slag kun je niet direct naar de green, je speelt je bal door de
bocht maar daarbij eindigt hij wat ver aan de linker zijde naast de fairway in het hogere gras (zie foto).
Ofschoon de bal nog speelbaar is kun je het jezelf wellicht makkelijker maken door van de regels
gebruik te maken.

Als je de bal zou willen spelen moet je op het verharde pad staan. Hoewel je misschien best
comfortabel kunt staan is dit toch een reden om een vrije drop te verkrijgen.
Het pad heeft namelijk een kunstmatige bedekking en is daarmee een vast obstakel, en een vast
obstakel mag je ontwijken als:
 Je bal in of op dat obstakel ligt, of
 Dat obstakel een belemmering vormt voor je voorgenomen swing, of
 Het obstakel een belemmering vormt voor je stand.
Óp het pad moeten staan wordt als belemmering beschouwd ondanks dat je misschien helemaal geen
last hebt van dat pad.
Je mag dus Regel 24-2 toepassen; zoek eerst het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (van dit
obstakel), en drop je bal vervolgens binnen één stoklengte van dit punt en niet dichter naar de hole.
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Het is wel verstandig om vóórdat je je bal opneemt eerst te bekijken waar je bal na het droppen
terecht zal komen. Als deze plek ongunstiger is dan de huidige ligging van je bal kun je deze beter
spelen zoals hij nu ligt.
Helemaal netjes doe je dit door eerst een tee te plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering en dan een of meer tees op een stoklengte hier vandaan. Het gebied waarin je moet
droppen is nu duidelijke herkenbaar. Nu pas besluit je om de bal te spelen zoals hij ligt of dat je de bal
gaat droppen.
Let op; als de bal eenmaal opgenomen is mag je (zonder strafslag) niet meer van de oorspronkelijke
plek spelen.
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