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Mag je in de waterhindernis een oefenswing maken?
Als je bal in de waterhindernis ligt, heb je een aantal beperkingen ofwel verboden handelingen. Deze
zijn beschreven in Regel 13 (De bal spelen zoals hij ligt) en niet, zoals je wellicht zou verwachten, bij
Regel 26 (Waterhindernissen).
In Regel 13-4 zijn de verboden handelingen beschreven als je bal in een hindernis (bunker of
waterhindernis) ligt. Je mag niet:
a. de gesteldheid van de hindernis of van een gelijksoortige hindernis testen;
b. de grond in de hindernis of het water in de waterhindernis met stok of hand aanraken;
c. niet een los natuurlijk voorwerp aanraken of bewegen dat in de hindernis ligt of deze raakt.
In de Noot bij deze regel staat ook nog expliciet wat je op elk moment WEL mag aanraken, dat zijn:
- een obstakel;
- een object wat door de Commissie als integraal deel van de baan is bepaald;
- gras, struik, boom of iets anders dat groeit.
Wat concluderen we hieruit:
- je mag een oefenswing doen;
- maar je mag daarbij niet de grond of het water aanraken;
- ook mag je met deze swing geen losse natuurlijke voorwerpen (zoals takken maar ook losse
bladeren) aanraken of doen bewegen;
- echter, het gras of riet mag je weer wel aanraken.
Maar let op, je mag nooit je ligging verbeteren door bijvoorbeeld het gras in de oefenswing te
verplaatsen, te breken of weg te slaan (Regel 13-2). Dit geldt zowel in een hindernis als daarbuiten.
Tenslotte de slag zelf, hierbij mag je (uiteraard) weer wel grond, water en losse natuurlijke voorwerpen
raken. Maar let ook hier weer op, een slag is alleen de voorwaartse beweging van de stok met het doel
de bal te slaan. In de achterzwaai mag je beschreven zaken dus weer niet raken.
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