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Een nu eens een niet met naam genoemd lid, de laatste tijd volkomen op dreef, slaat op 

hole vier zijn tweede bal tegen de beschoeiing achter de green. De beschoeiing is een 

vast obstakel, die een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor 

zijn voorgenomen swing. Wat mag speler doen? 

Speler mag volgens R 24-2b (i) de beschoeiing ontwijken door de bal op te nemen en 

zonder straf te droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het 

dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Volgens de definitie behoort een speler dat 

punt zonder belemmering nauwkeurig vast te stellen door de adresseerpositie, 

speelrichting en swing te simuleren met de stok die hij gebruikt zou hebben voor zijn 

volgende slag indien er geen belemmering zou zijn geweest. De doorsnee speler neemt 

daar een P of een S lijkt mij. 

Echter, het gras is daar hoog en er staat ook een boom die een mooie slag naar de green 

in de weg staat. Kortom, Speler neemt zijn driver om het nearest point te bepalen en 

dropt zijn bal binnen één stoklengte, eveneens zijn driver, zo dat hij noch van het hoge 

gras, noch van de boom last heeft. Mag dat? 

Als speler aannemelijk kan maken dat hij de green gaat aanspelen met een driver, ja. 

Maar als dat niet zo is en het gebruik van de driver bedoeld was om het hoge gras en de 

boom te ontwijken? 

Een klein uitstapje is D 24-2b/18: als een rechtshandige speler zijn bal in een ‘poor lie’ 

heeft liggen vlakbij een vast obstakel, en hij zegt het vaste obstakel te willen ontwijken 

door linkshandig te spelen, maar eigenlijk zijn ‘poor lie’ daardoor ontwijkt, dan is zijn 

slag duidelijk onredelijk. En dat mag niet. 

Het venijn zit ‘m dan in de staart: R 20-7 bepaalt dat als speler in dat geval zijn bal slaat, 

dan speelt hij van een verkeerde plaats en hij krijgt twee strafslagen. Heeft hij een 

beduidend voordeel gehad, geen boom geen hoog gras, dan wordt hij gediskwalificeerd. 

De situatie moet dan wel ter beoordeling voorgelegd worden aan de wedstrijdcommissie! 

 

 


