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Bal in een hoop bladeren en takken, hoe verder?
Net voor de green van hole 17 is je bal in een hoop bladeren en takken terecht gekomen. Hoe ga je
hiermee om?
De vraag die je jezelf moet stellen is: wat is de
status van deze hoop? Is de hoop ontstaan
doordat deze bladeren en takken, bijvoorbeeld
door de wind, bijeen geblazen zijn, dan is dit niets
anders dan een hoop losse natuurlijke
voorwerpen. Dus de bal spelen zoals hij ligt.
Is deze hoop echter door het baanpersoneel
bijeengeharkt om verwijderd te worden, dan is
dit Grond in bewerking (GUR), zie hiervoor de
definitie van GUR op pagina 31 van het
spelregelboekje. In dit geval mag je de hoop
zonder strafslag ontwijken.
In onderhavige situatie was het duidelijk dat dit
GUR was, omdat op verschillende plaatsen op
deze hole bijeengeharkte hopen bladeren en
takken lagen.
Voor de liefhebbers nog even een toelichting hoe je in beide situaties met de regels omgaat.
 Door de baan mag je losse natuurlijke voorwerpen, volgens Regel 23, verwijderen. Beweegt je
bal echter, dan loop je een strafslag op en moet je je bal terugplaatsen (Regel 18-2).
 GUR is volgens de definities op pagina 27 een Abnormale terreinomstandigheid, en over
abnormale terreinomstandigheden gaat Regel 25.
Regel 25-1a beschrijft wanneer je belemmering van zo’n omstandigheid hebt, namelijk
wanneer je bal erin ligt of wanneer je belemmering ondervindt met je stand (je staat erop) of
swing (je slaat er met je club tegen).
In Regel 25-1b is te vinden hoe je de belemmering ontwijkt. Bepaal eerst het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering en drop je bal dan, zonder strafslag, binnen één stoklengte van dit
punt en niet dichter naar de hole.
Een gebied kan ook als GUR gemarkeerd worden door blauwe palen of lijnen. Veel spelers denken dat
hieruit niet gespeeld mag worden.
Volgens de spelregels mag je je bal, als die in de GUR (gemarkeerd of niet) ligt, spelen zoals hij ligt.
Echter, veel banen, waaronder ook onze baan, verbieden door middel van een Plaatselijke Regel het
spelen uit met blauwe palen gemarkeerde GUR. De bedoeling hiervan is om kwetsbare delen van de
baan te beschermen.
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