
Regel 24 juli 

Speler wil vanaf het tweede veld van hole 2 zijn bal over het water naar de green slaan. 

Hij raakt daarbij de boom, de bal valt naar beneden, rolt over de brug en blijft in het 

midden daarvan liggen. 

Welke mogelijkheden heeft speler om de bal te spelen?  

1) Volgens de definitie maakt alle grond en water binnen de grens van de 

waterhindernis deel uit van de waterhindernis. De grens van een waterhindernis 

loopt loodrecht omhoog en omlaag (op Ookmeer ontbreken gele palen die die 

grens aangeven), het gedeelte van de brug boven het water behoort dus tot de 

waterhindernis. 

2) De brug is een vast obstakel volgens de definitie: alles wat kunstmatig is, met 

inbegrip van de kunstmatige bedekking en randen van wegen en paden (met 

uitzondering) en niet verplaatsbaar. De bal ligt dus op een vast obstakel in een 

waterhindernis. 

3)  R 24-2 noot 1 stelt dat indien een bal in een waterhindernis ligt de speler de 

belemmering van een vast obstakel niet mag ontwijken. De speler moet de bal 

spelen zoals hij ligt of handelen volgens R 26-1, de waterhindernisregel., dat wil 

zeggen dat hij een bal zonder ‘grounden’ kan spelen zoals hij ligt, hij kan met een 

strafslag de bal droppen  achter de waterhindernis of, ook met een strafslag, de 

bal droppen zo dicht mogelijk op de plek vanwaar hij het laatst geslagen heeft. 

4) De bal spelen zoals hij ligt wordt geregeld in R 13, met verboden handelingen in R 

13-4b: speler mag de grond in een hindernis of water in de waterhindernis niet 

met zijn hand of een stok aanraken. 

Weet speler nu wat hij kan of moet doen? Wel als hij de Decisions13-4/30 heeft gelezen, 

want daarin wordt een uitzondering gemaakt voor een bal op een brug: 

De brug aanraken voor het adresseren is ook toegestaan, omdat een obstakel in 

een waterhindernis niet ‘grond in de hindernis’ is.  

Kortom, speler kan 

 a) de bal spelen zoals hij ligt. Hij mag ‘grounden’ en krijgt geen strafslag 

 b) de bal buiten de waterhindernis droppen met bijtelling van 1 strafslag, of  

c) teruggaan naar de plaats vanwaar hij de bal geslagen heeft met bijtelling van een 

strafslag. 

Als de bal echter op de brug buiten de waterhindernis (grenzen) ligt mag speler de brug 

zonder strafslag wel ontwijken. ’t Is maar dat u het weet! 
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