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Bijzondere omstandigheden in de winter. Hoe ga je hiermee om?
Het winterseizoen is weer van start gegaan: kou, hagel, ijs, sneeuw, dauw, rijp en wat al niet meer.
Wat zeggen de spelregels hierover?
IJs, hagel en sneeuw
Wat je mag doen bij winterse neerslag, staat in de golfregels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn
tijdelijk water óf 'los natuurlijk voorwerp', naar keuze van de speler.
 Als de hele baan bedekt is met sneeuw, kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk
voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen, zolang je maar niet de bal beweegt.
 Als de baan overwegend groen is en je bal op een klein stukje sneeuw ligt, kun je sneeuw het
beste behandelen als tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk water ontwijken en droppen op een
stukje gras.
 Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus ook voor hagel.
 Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.
Rijp en dauw
Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijke voorwerpen (het kleeft aan het gras) en zijn ook geen tijdelijk
water. De bal dus spelen zoals hij ligt. Ook mag je rijp of dauw op de green niet wegvegen.
Een bevroren waterhindernis
Als je bal op een bevroren sloot of plas ligt, mag je proberen om die te spelen. De sloot blijft echter
een waterhindernis, dus je mag de club niet grounden; de stok mag bij het adresseren niet het ijs of
sneeuw op het ijs raken en je mag de ondergrond ook niet testen met je hand. Maar slaan van ijs is
vaak geen goed idee. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Bovendien leidt een mislukte poging tot een hoge
score. (zie filmpje)
PS: de tekst over de winterse ongemakken is overgenomen uit een NGF-publicatie.
Wintergreen
En dan nog een opmerking over uitholen op een wintergreen. Het komt nogal eens voor dat beweerd
wordt dat, indien de bal op een wintergreen binnen één putterlengte van de hole ligt, er niet
uitgeholed hoeft te worden. De bal zou dan, met bijtelling van één slag, opgenomen mogen worden.
Dit is zeker geen golfregel en dit mag dan ook niet toegepast worden bij wedstrijden zonder dat de
wedstrijdleiding dit toestaat.
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