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Hoe ga je om met omgewaaide bomen?
Op 18 januari heeft een zeer zware storm behoorlijk huisgehouden op onze baan. Gelukkig zijn de
ongemakken inmiddels verdwenen. Hoe ga je er echter mee om als je in de baan een omgewaaide
boom of delen daarvan tegenkomt?
In de basis heel simpel: als de boom nog vastzit aan de grond (1) of als het afgebroken deel nog vastzit
aan de stronk (2), dan is de boom GEEN los natuurlijk voorwerp. Zodra een deel geheel afgebroken is, is
dat een los natuurlijk voorwerp (3).

In situatie 1 en 2 moet je de bal dus spelen zoals hij ligt (of onspeelbaar verklaren) en in situatie 3 mag
je het losse natuurlijke voorwerp verwijderen; beweegt je bal daarbij, dan heb je één strafslag en moet
je je bal terugplaatsen.
Gevoelsmatig is dit natuurlijk een niet gewenste situatie, het losse natuurlijke voorwerp van situatie 3
is ook niet echt handig te verwijderen. In een wedstrijd kun je de commissie (i.c. de wedstrijdleiding)
om een oplossing vragen. De meest voor de hand liggende optie is, dat de boom en een ruimte
daaromheen tot GUR (Ground Under Repair) verklaard wordt. Dit mag je niet zelf doen, dat doet de
wedstrijdleiding.
En dan de restanten van het natuurgeweld tijdens opruimwerkzaamheden, wat zeggen de regels
daarover? Op foto 4 en 5 zie je restanten van bomen waarvan het duidelijk is dat men bezig is om deze
op te ruimen. Zowel de stronken als de gezaagde stammen en stapels takken zijn GUR. Dit hoeft niet
gemarkeerd te worden (zie definitie van GUR op pagina 31 van het spelregelboek). Foto 6 toont een
boomstronk waarvan het duidelijk is dat men niet bezig is om deze op te ruimen. Daarom is dit GEEN
GUR, tenzij met blauwe palen aangegeven is dat dit als GUR beschouwd moet worden.
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Voor de liefhebber: iedereen weet dat je geen takken mag afbreken om de ruimte voor je stand of
swing te verbeteren. Stel nu dat je hinder hebt van een tak die aan het afgebroken deel van de boom
van foto 3 zit. Mag je die wel afbreken? Het antwoord is: ja. (Decision 23-1/4)
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