Regelrubriek 31

September 2017

Je bal ligt net rechts van de kast van Brabant Water op hole 14.
Hoe verder?
Het echtpaar Soetens is samen een ronde aan het spelen. De
vraag is nu: hoe zou Ineke respectievelijk René in deze situatie
verder spelen?

Een stomme vraag zul je wellicht denken: waarom zou het voor Ineke anders zijn dan voor René. Als je
dit echtpaar wat beter kent, weet je dat René linkshandig is en Ineke rechtshandig. René heeft hier
geen belemmering van de kast en moet de bal dus spelen zoals hij ligt. Ineke daarentegen heeft hier
belemmering van de kast voor haar stand.
Hoe ga je dit oplossen?
Eerst maar eens een tekeningetje dat laat zien hoe de situatie er precies uitziet; de maten van de
kastjes staan in centimeters weergegeven.

Het lijkt voor de hand te liggen dat je, als rechtshandige speler, de kast wilt ontwijken en het ziet er
ook naar uit dat de linker kast een rol gaat spelen. Ook is het duidelijk dat je hier twee afzonderlijke
vaste obstakels ziet.
In Regel 24-2b is beschreven hoe je een vast obstakel ontwijkt: bepaal eerst het dichtstbijzijnd punt
zonder belemmering en drop daarna je bal binnen één stoklengte van dit punt.
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Stapsgewijs ziet dat er als volgt uit:
1. Negeer de linker kast, doe gewoon alsof hij er niet is, zelfs als je erop zou moeten staan om het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering te bepalen.
2. Bepaal het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, dit doe je met de stok waarmee je
normaliter de bal vanaf deze plek zou slaan. In figuur 2 zie je twee mogelijke punten, A en B.
Punt B ligt het dichtst bij de bal en is dus het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.
Je hebt hierin geen keus, er is vrijwel altijd slechts één dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering.

3. Bepaal vervolgens het gebied waarin de bal gedropt moet worden, iedere stok mag gebruikt
worden om die ene stoklengte af te meten. Gebied 1 is het correcte gebied. In gebied 2 wordt
het te ontwijken obstakel niet ontweken.

4. Drop je bal in gebied 1, dit mag zelfs op of nabij de linker kast.
5. Als je bal correct gedropt is en je hebt belemmering van de linker kast, dan is er een nieuwe
situatie ontstaan. Je gaat op bovenstaande manier deze kast ook weer ontwijken.
6. Mocht je na het ontwijken van de linker kast weer belemmering ondervinden van de rechter
kast, dan mag je de twee kasten als één geheel beschouwen en deze gezamenlijk ontwijken.
Je ziet dat het in dit geval voor Ineke een stuk complexer is om haar spel te vervolgen dan voor René.
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