Correctie op artikel InterPoll uitgave oktober 2018 “waterhindernissen”
In het artikel “Waterhindernissen” is een fout geslopen die we hiermee willen corrigeren.
Onder de aanhef
“Tot zover de ‘algemene regels’. De vraag is wat je mag c.q. moet doen in een aantal bijzondere
situaties.”
staat:
“De bal ligt op de brug bij hole acht.
De brug ligt in de waterhindernis gelet op de verticale grenzen van de waterhindernis. De brug
is een vast obstakel. Je mag de brug ontwijken met toepassen van één strafslag.
De bal ligt op een drainagebuis.
De drainagebuis is een vast obstakel. Je krijgt hiervoor geen ‘free relief’. Ontwijken kost je
één strafslag.”
Dit is niet juist. In regel 24-2 staat dat je een vast obstakel mag ontwijken behalve als de bal in een
waterhindernis ligt. Je moet handelen als bij een waterhindernis of laterale waterhindernis.
Eén van de mogelijkheden is de bal spelen zoals hij ligt. Je mag daarbij wel ‘grounden’. In Regel 13-4:
“Bal in de hindernis; verboden handelingen” staat dat je niet de grond of het water van een
waterhindernis mag aanraken met hand of stok.
In de bijgevoegde Noot staat: “De speler mag op elk moment, ook bij het adresseren of bij de opzwaai
voor de slag, met een stok of anderszins een obstakel aanraken of een object dat door de Commissie
tot een integraal deel van de baan is verklaard of gras, een struik, een boom of iets anders dat groeit.”
Deze uitzondering is bevestigd in Decision 13-4/30.
Wat je wel moet doen, staat in regel 24-1.b.Noot1:
“Indien een bal in een waterhindernis ligt (met inbegrip van een laterale waterhindernis) mag de speler
de belemmering door een vast obstakel niet ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt of
handelen volgens Regel 26-1”. Je moet dus de bal spelen zoals hij ligt of de regel van de
waterhindernis toepassen. Dat impliceert dat je bij toepassing van Regel 26.1 een strafslag moet
incasseren.
De juiste tekst had moeten zijn:
De bal ligt op de brug bij hole acht.
De brug ligt in de waterhindernis gelet op de verticale grenzen van de waterhindernis. De brug
is een vast obstakel. Je mag de brug niet ontwijken, maar moet de bal spelen zoals hij ligt of
handelen volgens Regel 26-1 (de regels voor de waterhindernis hanteren). Dat impliceert dat je
bij toepassing van Regel 26-1 een strafslag moet incasseren.

De bal ligt op een drainagebuis.
De bal ligt op een vast obstakel en deze mag niet worden ontweken. Hier geldt het zelfde. De
bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens Regel 26-1 (de regel voor de waterhindernis
toepassen). Dat impliceert dat je bij toepassing van Regel 26- 1 een strafslag moet incasseren.
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