Regelvraag 20 maart
Nu de competitie met rasse schreden nadert en Dicky en Tjeerd de kunst van het
toepassen van de matchplay regels hebben afgekeken bij Jaap en Ger, nemen ook zij het
wat nauwer met de regels. Tot en met hole 5 is er niets bijzonders aan de hand.
Aangekomen bij hole 6 zien ze een aantal kraaien boven de baan cirkelen. Dicky maakt
als eerste een prachtige afslag naar het midden van de fairway. Zijn bal raakt echter
eerst een takje. In de overtuiging dat de bal daar in zijn vlucht geen last van heeft
gehad, loopt Dicky naar de plaats waar zijn bal vermoedelijk terecht is gekomen. Helaas,
geen bal te vinden, het is waarschijnlijk weer zo’n rot kraai geweest die de bal heeft
weggepikt! Dicky dropt een bal op de plaats waar zijn bal vermoedelijk lag en slaat zijn
bal vervolgens naar de green. Is dat juist?
Nee, R 18-1: Indien een stilliggende bal bewogen wordt door een outside agency, in dit
geval een kraai, volgt geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst. Algemene noot:
Als de bal die moet worden teruggeplaatst niet onmiddellijk kan worden teruggevonden,
mag hij door een andere bal worden vervangen. Echter noot 1 bij R 18-1: De regel mag
alleen worden toegepast als het bekend of praktisch zeker is dat een kraai de bal heeft
meegenomen. Dat is nu niet het geval. Dicky had terug moeten gaan naar de
afslagplaats.
Hij verliest de hole bij matchplay. R 20-7b. Bij strokeplay: 1 strafslag vanwege ‘slag en
afstand’ regel R 27-1 + 2 strafslagen voor overtreding van de regel. Als de overtreding
ernstig is (voordeelregel) mag hij zijn fout corrigeren, anders wordt hij
gediskwalificeerd.(D 27-1/2.5 en 27-1/3).
Tjeerd slaat zijn bal voor de green links tussen de bosjes tussen het hek van hole 7 en
het doel. De bal komt terecht vlakbij het daar aanwezige stenen paaltje. Tjeerd wil het
paaltje met één stoklengte ontwijken volgens R24-2, maar in dat gebied staat ook een
boom die zijn slag naar de green belemmert. Om twee vliegen in één klap te slaan, dropt
Tjeerd z’n bal zo, dat hij én het stenen paaltje én de boom ontwijkt. “Ben je helemaal
losgeslagen”, zegt Dicky alert en nog in de ban van de kraaien, “Je ziet ze vliegen, zo
mag je dat niet doen, drop maar opnieuw!” Heeft Dicky gelijk?
Ja, zie uitzondering R 24-2ba: een speler mag een belemmering niet volgens deze Regel
ontwijken als de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan
een vast obstakel. En ja, een verkeerd gedropte bal mag opnieuw gedropt worden
voordat een slag is gedaan R 20-6.

