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Bal in de waterhindernis links van de green op hole 2
Op hole 2 heb je de eerste waterhindernissen en het
out-of-bounds aan de rechter zijde weten te ontwijken.
Je gaat nu voor je slag naar de green, je bal belandt hier
weliswaar op, maar uiteindelijk rolt hij toch het water
in. Zie je welk probleem met droppen zich hier kan
voordoen?

Even herhalen, je bal is in een waterhindernis beland, in
dit geval rood gemarkeerd, hoe ga je verder?
In de eerste plaats kun je je bal natuurlijk spelen zoals
hij ligt, let wel op dat je de grond of het water in de
hindernis niet mag aanraken met je hand of je stok
(Regel 13-4).
Als je je bal niet wilt of kunt spelen, moet je gebruik
maken van de waterhindernisregel, Regel 26.
Voortzetting kost je altijd een strafslag en er wordt gebruik gemaakt van een referentiepunt; dit is het
punt waar de bal als laatste de grens van de hindernis gepasseerd is. Je opties zijn:
a) terug naar de plaats vanwaar je als laatste geslagen hebt;
b) droppen op een lijn getrokken vanaf de vlag door het referentiepunt, en vervolgens zo ver naar
achteren als je wilt;
c) droppen binnen twee stoklengtes van het referentiepunt en niet dichter naar de hole;
d) droppen binnen twee stoklengtes van het punt aan de overzijde van het water op gelijke
afstand van de hole als het referentiepunt.
In de meeste gevallen wordt bij rood gemarkeerde waterhindernissen optie c) gekozen maar let in dit
geval wel extra op! Als je goed naar de situatie kijkt, zie je dat bij deze positie van de vlag er géén punt
te vinden is dat niet dichter naar de hole is.
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In afbeelding 1 is, met de vlag als middelpunt, een cirkel getrokken door het referentiepunt. Binnen
deze cirkel mag je niet droppen (dichter naar de hole). Goede kans dat er in deze situatie geen punt te
vinden is waar je je bal binnen twee stoklengtes van het referentiepunt zou kunnen droppen. In de
waterhindernis droppen mag ook niet! Optie c) vervalt dus.
Wil je optie b) toepassen, dan moet je droppen op het doorgetrokken deel van de gele lijn in
afbeelding 2. Het is een mogelijkheid, maar wellicht ook niet aantrekkelijk.
Rest, uiteraard naast optie a), nog optie d). Echter, in dit geval is er ten opzichte van het referentiepunt
géén punt aan de overzijde van het water op gelijke afstand van de hole.
Wat er eigenlijk als een simpel probleem uitzag, blijkt in bepaalde situaties toch wat complexer.
Bovendien zie je ook dat niet alle opties die de spelregels je voor het vervolgen van je spel toestaan,
mogelijk zijn.

Dan nog even verduidelijken hoe je precies met optie d) om
moet gaan.
In afbeelding 3 is je bal bij punt A de waterhindernis in
gegaan. Je mag daar dus binnen 2 stoklengtes droppen,
maar ook aan de overzijde op gelijke afstand van de hole
(optie d). En dat is hier punt B.
Deze mogelijkheid wordt weinig gebruikt, misschien ook
omdat hij bij veel spelers en speelsters niet zo bekend is. Dit
is wellicht ook de reden dat deze optie in de nieuwe
spelregels van 2019 vervalt.
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