REGELVRAAG 13 maart

De competitie komt eraan! Daarom spelen Jaap en Ger een oefenpartij tegen elkaar. Ger
wint de eerste hole.
Aangekomen bij hole 2 staat hij nog wat te rommelen in zijn tas. Jaap slaat alvast af, zijn
bal neemt een enorme vlucht en komt prachtig op het tweede veld terecht. “Hoho”, zegt
Ger, “dat gaat zomaar niet, ik ben aan de beurt. Sla jij maar mooi na mij af! Die mooie
bal van jou telt niet!”
Is het correct wat Ger zegt? Ja, volgens R 10-1c mag je bij matchplay, als je
tegenstander voor zijn beurt slaat, de slag laten vervallen zonder strafslag.
De speler moet de slag, op zijn beurt, overdoen.
De bal die Jaap na Ger slaat komt terecht op het eerste veld, even voor het hek. Om een
goede slag te maken moet hij dat obstakel ontwijken. Er moeten toch geen dooien vallen
denkt hij, en hij neemt het zekere voor het onzekere. Hij gaat een flink stuk naar
achteren en laat nonchalant een bal vallen. Hallo denkt Ger, dat is knudde-met-eenrietje, zo ontwijk je een obstakel niet. Maar laat ik maar even niks zeggen, kijken wat er
gebeurt. Ger zegt niets. Kan dat?
Ja, volgens R 2-5 noot 1 mag je bij matchplay een fout van een tegenstander over het
hoofd zien. Tenzij spelers beide afspreken de regels aan hun laars te lappen. Dan worden
ze volgens R 1-3 beiden gediskwalificeerd.
Jaap maakt een mooie slag, waarna hij met zijn derde slag de bal op de green slaat. Zo
denkt Ger, dat is fraai, had ik mijn mond maar open gedaan, straks gaat hij met deze
hole aan de haal. Ger slaat zijn (derde) bal ook op de green, maar de bal ligt verder van
de hole dan de bal van Jaap. Cor wil de ligging van zijn bal merken en zijn bal opnemen,
maar Ger heeft zijn bal al geslagen. En ja hoor, zijn bal raakt die van Jaap en belandt
vervolgens in de hole. Die ziet de winst van hole 2 binnen handbereik en roept “dat zijn
twee strafslagen voor jou!”. Is dat zo?
Nee, dat is bij strokeplay wel, maar bij bij matchplay niet zo. (R-19-5a)
Jaap legt volgens R 18-5 (stilliggende bal in het spel bewogen door een andere bal die in
beweging is na een slag) zijn bal terug op de oude plaats en put zijn bal daarna keurig in
de hole.

