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Je bal ligt op of nabij een molshoop. Hoe verder?
Op verschillende plaatsen in de baan zie je weer wat activiteiten van de mollen. Wat kun je
ondernemen als je bal bij zo’n molshoop ligt?
Een molshoop is een abnormale terreinomstandigheid. Dit kun je vinden in de definities op pagina 27
van het spelregelboekje. Het is namelijk een hoop gemaakt door een holgravend dier. Als je de
definitie leest, zie je dat er nog meer
omstandigheden zijn die tot de
abnormale terreinomstandigheden
behoren, zoals tijdelijk water en GUR.
Overigens, wat een holgravend dier is,
staat een stukje verderop in de definities
op pagina 32.
Regel 25 beschrijft hoe je met abnormale
terreinomstandigheden om dient te gaan.
Allereerst is beschreven wanneer je
belemmering hebt van zo’n
omstandigheid. Dat is:
 als je bal in/op de omstandigheid ligt of deze raakt;
 als de omstandigheid een belemmering vormt voor je stand;
 als de omstandigheid een belemmering vormt voor je voorgenomen swing.
Bovendien is er belemmering van zo’n omstandigheid als je bal op de green ligt en de belemmering
zich op je puttinglijn bevindt.
Belemmering voor je stand heb je al wanneer je op de hoop moet staan, waarbij het niet de vraag is of
je er echt last van hebt. Van een klein hoopje hoef je geen last te hebben, maar je hoeft dus ook niet
op deze hoop te gaan staan.
Vervolgens is het ontwijken beschreven. Omdat de bal ‘door de baan ligt’, gaat dit volgens het
bekende recept:
 bepaal eerst het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Dit doe je door de dichtstbijzijnde
plaats te zoeken waar, indien de bal daar zou liggen, er geen belemmering is van hetgeen je
wilt ontwijken. Dit doe je met de stok die je normaliter zou gebruiken om van die plaats te
spelen, simuleer je slag! Dit punt mag niet in een hindernis of op de green zijn;
 drop je bal binnen 1 stoklengte van dit punt, niet dichter naar de hole en ook weer niet in een
hindernis of op de green. Voor deze ‘meetactie’ mag je een stok naar keuze gebruiken.
Heb je na het droppen belemmering van (dezelfde) hoop, dan moet je één keer opnieuw droppen.
Mocht je daarna weer belemmering hebben van deze hoop, dan moet je de bal plaatsen op de plek
waar deze bij de tweede drop het eerst de grond raakte.
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Er is géén regel die zegt dat je niet op of bij een andere hoop zou mogen droppen. Doe je dat, en heb
je belemmering van deze andere hoop, dan mag je deze hoop ook weer ontwijken. Op deze manier
zou je de regels kunnen gebruiken om je bal uiteindelijk op een zo gunstig mogelijke plaats te
manoeuvreren.
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