Regelbrief 2 - Droppen
D0, Inleiding
De hieronder behandelde begrippen referentiepunt en dropzone zijn essentieel nieuwe begrippen bij
de regels van 2019. Ze komen steeds terug en je zult ze heel vaak gebruiken.

D1, Referentiepunt bij droppen van een bal
Het referentiepunt is het punt vanwaar de omvang en ligging van een dropzone (relief area) wordt
afgemeten. Het begrip referentiepunt wordt gebruikt in alle gevallen bij het nemen van relief zoals bij:
• Ontwijken van hindernissen
• Onspeelbare bal en onspeelbare bal in bunker
• Abnormale baan omstandigheden
• Verkeerde green
• Verloren bal
• Bal in of op los obstakel
In principe markeer je het referentiepunt met bv een tee.
Je bal mag bij het droppen nooit dichterbij de hole komen dan het referentiepunt.

https://youtu.be/dMeKnkCUpNA?t=4
Filmpje:
Een gedropte bal moet binnen dropzone blijven.
Let op! Plaatsen indien bal 2x buiten dropzone
D2, Dropzone: meten met langste stok in tas, niet met putter
Je dropt in een gedefinieerde dropzone die je moet bepalen met de langste club in je tas behalve de
putter. Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een dropzone die één of twee stoklengtes groot
is. Bij zijwaarts ontwijken mag je twee stoklengtes gebruiken, achterwaarts één stoklengte.
De bal moet in de dropzone gedropt worden en daar tot stilstand komen. Als de bal tot stilstand komt
buiten de dropzone, moet de speler opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de
dropzone rolt, mag de bal geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte.

https://youtu.be/0dGW93p8IFk?t=4
Filmpje:
Bepalen van de dropzone. Plaatsen van tee op
referentiepunt
Let op!! Naast het begrip dropzone kennen we ook het begrip dropping zone. Een dropping zone is
een door de R&H-commissie aangewezen plek nabij een rode hindernis waar je je bal kunt droppen.
Bijvoorbeeld nabij de green van onze hole 9.

D3, Droppen vanaf kniehoogte
Droppen: recht naar beneden vanaf kniehoogte zonder de speler of uitrusting te raken voordat de bal
de grond heeft geraakt. Kniehoogte = van speler die rechtop staat.
De bal moet binnen de dropzone worden gedropt.
De bal moet binnen de dropzone tot stilstand komen en niet dichter bij de hole dan het referentiepunt.

https://youtu.be/nXkV6XidcjI?t=5
Filmpje:
Hoe drop je een bal

