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Je bal ligt net rechts van de kast van Brabant Water op hole 14 (aflevering 2).
PS: Deze rubriek is een vervolg op rubriek nummer 31 van september 2017.
Je bent bezig om de kast van Brabant Water op hole 14 te ontwijken (Regel 24-2b), en hebt het gebied
bepaald waarin je je bal moet droppen (gebied 1 in figuur 1). Wanneer is de drop correct en wanneer
moet hij overnieuw?

In Regel 20-2 is beschreven hoe het droppen moet gebeuren en wanneer een drop correct is.
Er zijn zeven gevallen waarin een drop opnieuw moet, namelijk als de bal:
1. in een hindernis rolt;
2. uit de hindernis rolt je waarin moet droppen;
3. op de green rolt;
4. buiten de baan rolt;
5. naar een plaats rolt waar je belemmering hebt van hetgeen je ontwijkt,
6. meer dan twee stoklengtes wegrolt van de plaats waar de bal bij het droppen de grond voor
het eerst raakt;
7. rolt en dichter bij de hole terechtkomt dan het referentiepunt ten opzichte waarvan je dropt. In
dit geval het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (B).
De gevallen 1, 2, 3 en 4 zullen in deze situatie niet voorkomen. Van de overige zijn in figuur 2 een
aantal voorbeelden gegeven.
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Op de plaats van het rode kruisje is de bal gedropt.
Bij de vier rood gemarkeerde ballen is het resultaat van de drop niet correct.
 Met de twee rechtse ballen heb je nog steeds belemmering van het obstakel dat je aan het
ontwijken bent;
 één bal is dichter naar de green gerold dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, en;
 de vierde is meer dan twee stoklengtes verrold.
Deze ballen moeten opnieuw gedropt worden. Mocht de bal dan weer naar een niet correcte plaats
rollen, dan moet de bal geplaatst worden op de plek waar hij bij die tweede drop het eerst de grond
raakte.
De vijf wit gekleurde ballen zijn correct gedropt. Mocht je, zoals bij een aantal van deze ballen heel
duidelijk is, belemmering hebben van de linkse kast, dan ga je deze kast, op de inmiddels bekende
manier, ook weer ontwijken.
En… droppen moet je als speler zelf doen, rechtop staand, met een horizontaal gestrekte arm, en dan
de bal laten vallen.
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