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From Out of Bounds
et doek is gevallen voor
2002, alle prijswinnaars
zijn gehuldigd, het

spreekwoordelijke boek is geslo-
ten. Wat betreft het nieuwe sei-
zoen is voor het bestuur de strijd
allang begonnen. Aangezien een
associatie met de NGF een feit
gaat worden en dit de nodige ver-
anderingen met zich mee zal
brengen, wil ik de komende
FOOB�s gebruiken om aan te ge-
ven waar we staan in het traject
en tevens bericht doen van
overwegingen binnen het bestuur
die uiteindelijk moeten leiden tot
een eerlijk en solide beleid. Een
en ander kan in de tekst hieronder
misschien wat fragmentarisch
overkomen, aan de bestuurstafel
gaat het natuurlijk gestroomlijnd.

In het ideale geval zal het traject
als volgt zijn:
Associatie NGF � Statuten AGV
naar notaris � inschrijven bij ka-
mer van koophandel � verzwaard
regelexamen voorbereiden � re-
gelexamen bij NGF � start AGV
wedstrijden � qualifying kaarten
lopen � behalen van EGA-hcp
voor witte GVB�ers. Natuurlijk
moet er nog veel meer geregeld
worden, want voor diegene die
een ander pad volgen zal er ook
een plan klaar moeten liggen.
Maar laten we beginnen bij het
begin.

De brief met de aanvraag is ver-
stuurd en het is zeer aannemelijk,
eerdere gesprekken met de NGF
gaven aan dat er geen werkelijke

obstakels zijn, dat de AGV Shell
voor het einde van dit jaar
geassocieerd lid van de NGF zal
zijn. Het tijdstip van het passeren
van de statuten bij de notaris en
de inschrijving bij de kamer van
koophandel heeft hier verder geen
invloed op, als dat maar op ter-
mijn gebeurd � AGV Shell moet
rechtspersoon zijn voor de ver-
bintenis met NGF, vandaar.

We hebben u gemeld dat u de
acceptgiro voor het witte GVB
voor 2003 gewoon moet betalen
zoals u gewend bent. De reden
voor deze beslissing lag in het feit
dat eventuele werkelijke verande-
ringen in GVB-kaartjes op zijn
vroegst halverwege het volgende
seizoen zal zijn. Die verandering
houdt in dat u dan een wit GVB-
kaartje krijgt waar uw EGA-hcp
op staat als ook onze vereni-
gingsnaam AGV Shell. Dan moet
u wel geslaagd zijn voor uw exa-
men en tenminste drie qualifying
kaarten hebben ingeleverd. Een
andere overweging was dat het
bestuur onder een grote admini-
stratieve druk zou komen om een
en ander op tijd voor iedereen te
regelen, u wilt tenslotte uw witte
GVB wel op tijd hebben.
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Een complete transformatie van
alle witte GVB�ers wat betreft
nieuwe GVB-kaartjes, met of
zonder verzwaard regelexamen
en/of EGA-hcp, maar met onze
clubnaam, zal pas in 2004 voor
iedereen een feit zijn.

Dat neem niet weg dat we natuur-
lijk gewoon onze wedstrijden met
elkaar gaan spelen. Maar hierin
zult u merken dat er wat verandert
ten opzichte van eerdere jaren. De
sleutelwoorden tijdens recente
discussies binnen het bestuur wa-
ren: representatieve hcp, qualify-
ing kaarten, beleving van het spel,
huidige clubgevoel en een uitda-
gende competitie voor iedere
speelsterkte. Het streven in de
discussies was om een zodanige
balans in het beleid te vinden dat
ieder lid hier iets voor zichzelf in
terug vindt. De huidige stand van
zaken is dat er gedacht wordt om
iedere wedstrijd (9 wedstrijden)
qualifying te verklaren, waarbij 5
wedstrijden de flights worden in-
gedeeld op hcp. Uit een eerder
experiment is gebleken dat bij dit

type wedstrijden geen gehoor ge-
geven kan worden aan de vraag
voor een vroege starttijd.

Het laatste punt dat ik in deze
FOOB met u wil delen is uw hcp.
Stel u heeft het verzwaarde rege-
lexamen met goed gevolg afge-
legd en u hebt zojuist uw derde
qualifying kaart ingeleverd. Uit
de beste score van deze kaarten
wordt dan uw EGA-hcp bepaald.
Dan zou u vanaf dat moment offi-
cieel van die hcp moeten spelen.
Echter daar steken we een klein
stokje voor. Uit het volgende
voorbeeld zal blijken waarom.
Uw voorzitter (behorend tot de
doelgroep) speelt nu van hcp 14.
Deze hcp is behaald door vele
jaren ploeteren en er is een zeker
traject voor nodig geweest om dat
te bereiken. Dat geldt overigens
voor iedereen. Nu is het ook be-
kend dat de voorzitter wel eens
drie wedstrijden hevig uit vorm
kan zijn en binnen komt met een
score die hcp 26 rechtvaardigt. U
begrijpt dat als deze hcp mijn
nieuwe EGA-hcp wordt er menig

wenkbrauw omhoog zal gaan.
Deze drie wedstrijden zijn een
momentopname en kunnen niet
vele jaren ploeteren vervangen.
De huidige stand van zaken is dat
we iedereen van zijn club-hcp
laten spelen totdat de EGA-hcp
binnen 10% van de club-hcp is
gekomen. De wedstrijdcommissie
heeft het recht om dit te bepalen,
maar het is vooral bedoeld om
een eerlijke competitie mogelijk
te maken. Wen maar alvast aan
het idee dat u volgend jaar heel
wat scorekaarten zult moeten
invullen. Maar daarover later
meer.

Er moet nog veel op de rails gezet
worden, maar ik hoop dat u het
kunt waarderen dat u op deze ma-
nier gedurende de wintermaanden
op de hoogte wordt gehouden wat
er binnen het bestuur speelt. We
willen u graag voorbereiden op
het nieuwe seizoen en natuurlijk
kunt u uw ideeën hierover altijd
aan ons kwijt.

Erik Trommelen

Handicap top 10
1 Echter Arthur 10.7
2 Sangha Parminder 11.1
3 Trommelen Erik 14.1
4 Kiene John 15.9
5 Reinink Arend 16
6 Wilcock Neil 17.2
7 Berkenhagen Fred 18
8 Rudrum Graham 18.1
9 Simon Thomas Maarten 18.1

10 Hogenes Ton 19.1

Grootste dalers 2002
van naar %

1 Sangha Parminder 13.8 11.1 19.6
2 Braam, van Jan 28 22.6 19.3
3 Hogenes Ton 23.5 19.1 18.7
4 Scholten Martin 25 20.4 18.4
5 Velzen, van Ger 23 20.4 11.3
6 Snoeks Astrid 22.3 19.9 10.8
7 Dries Miriam 34.5 30.8 10.7
8 Snoeks Jan 23.8 21.8 8.4
9 Buglass John 36 33 8.3

10 Bolk Jeroen 32 29.4 8.1

Delta Lloyd Toernooi

Wegens weersomstandigheden kon het
Delta Lloyd toernooi op zaterdag 19 oktober
niet doorgaan. Delta Lloyd zal proberen nog
dit jaar of begin volgend jaar het toernooi
alsnog te laten plaatsvinden. We houden u
op de hoogte

red.
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Het Rijk van Nijmegen
oor het eerst mee met een
wedstrijd, en meteen heb
ik de �eer� een verslag te

mogen schrijven, nieuw ontmoe-
digings- beleid van het bestuur?

Zaterdag 6 oktober voorspelt
weinig goeds; de gehele dag re-
gen. Maar gelukkig valt de zon-
dag reuze mee. De dag begint met
een frisse wind, doch die ver-
dwijnt in de loop van de middag
en we krijgen er een zonnetje
voor terug. We hoeven maar een
kleine afstand van 6 km te over-
bruggen naar de golfbaan. Hans
en ondergetekende hebben name-
lijk in een gezellig hotelletje in de
buurt geslapen. Dus volledig
�ontspannen� komen wij aan.
Géén file, géén gemiste afslagen -
ik heb het niet over golf - géén
omleidingen etc. etc.

Na vele bakken koffie vertrekken
we naar de afslag, waar Anneke
met gevaar voor eigen leven onze
kaarten tegen de wind beschermt.
Als beloning wordt er, door een
zeer attente marshall, een over-
heerlijk kopje soep voor haar ge-
serveerd. Van Ton krijg ik nog
wat putadviezen, want de greens
schijnen vreselijk snel te zijn. Ik
had (achteraf) misschien beter
naar hem moeten luisteren.

Voor het eerst aan een grote wed-
strijd doende zag ik één van de
starters voor mij vreselijk uitval-
len tegen enkele dames die ge-
noeglijk stonden te keuvelen bij
de puttinggreen (gelukkig nie-
mand van de Shell). Mij besloop
de angst van het serieuze karakter
van deze wedstrijd. Wat stond mij
te wachten? Word ik afgestraft
door mijn flightgenoten? Geluk-
kig trof ik twee toffe knullen,
Fred Berkenhagen en Jeroen
Bolk.

Iets over enen is het onze beurt.
De heren hebben uiteraard een
wereldafslag, maar nog helemaal
van slag van voorgaande ge-
beurtenis (en natuurlijk van de
zenuwen) loop ik naar de ver-
keerde afslag.  Gelukkig komen
wij er op tijd achter. Gauw die
bal een mep, en weg van al die
toeschouwers. Gelukkig geen
grondbal, maar wel tegen de
rand van het struikgewas. De
tweede bal gaat beter, mooi
richting green. Wat een crime,
kan wel merken dat ik geen wed-
strijd ervaring heb, dat tellen
voor een ander is wel heel ver-
warrend � gelukkig hebben we
Fred.

Mijn flightgenoten gaan zeer
goed. Fred gaat zelfs zo welva-
rend, dat Jeroen een beetje gaat
twijfelen of hij ooit nog wel
eens de �eer� zal krijgen.
Uiteindelijk lukt het hem.
Gestimuleerd door het spel van
Fred en Jeroen gaan mijn slagen
ook steeds beter, behalve �dat
putten�, daar heb ik geen geduld
voor. Maar een eigen �therapeut�
bij de hand (Fred) is echt een
aanrader, had zelfs een
geslaagde lange put op hole 6,
wat meteen mijn 1e par
opleverde.

Doordat wij nauwelijks in de
bosjes hoeven te scharrelen,
verloopt de flight voorspoedig.
Behalve bij hole 17; Jeroen is
aan de beurt, zijn bal neemt een
hele mooie vlucht, doch helaas
komt ie onderweg een tak tegen,
en wij verliezen hem uit het oog.
Toch nog even gescharreld maar
niets kunnen vinden. Enige tijd
later, lopend op de fairway van
hole 18, komen we een zwaai-
ende Ranjit tegen: �of wij een
bal met JB zoeken?�. Zo blijft
Jeroens balverlies toch nog be-
perkt. In het reglementenboekje

V    1  Ger v. Velzen 34
   2  Ranjit Sangha 33
   3  Han Baarslag 33
   4  Manuel Soudant 32
   5  Anneke Rijper 32
   6  Lia Cornelisse 32
   7  Margareth Koppes 32
   8  Jan Snoeks 31
   9  Jeroen Bolk 31
  10  Jan v. Schaik 31
  11  Fred Berkenhagen 30
  12  Roel v. Iperen 30
  13  John Kiene 29
  14  Jan Peter v. Seters 29
  15  Hans Moulijn 29
  16  Gerda Hogenes 29
  17  Graham Rudrum 28
  18  Jelle Kars 27
  19  Duco Bodt 27
  20  Hans Visser 27
  21  Haris Djojosepoetro 27
  22  Arend Reinink 26
  23  Dirk Pultrum 25
  24  Arthur Echter 24
  25  Martin Scholten 24
  26  Huub Dries 24
  27  Wim Huysen 24
  28  Willem Mooij 24
  29  Parminder Sangha 23
  30  Serge Dijkstra 23
  31  Annemarie Kiene 22
  32  Ingrid Duran 22
  33  Jan v. Braam 21
  34  Henney v. Kesteren 21
  35  Willeme Vermeij 21
  36  Hans v.d. Horden 21
  37  Piet Slaman 21
  38  Ton Hogenes 20
  39  Henry Kuijper 20
  40  Rob v. Dongen 19
  41  Wilma Whincup 19
  42  Elly Vermeij 19
  43  Ruud Ditmarsch 17
  44  Rob Boelhouwer 17
  45  Astrid Snoeks 13
  46  Theo v. Kesteren 13
  47  Ruud Lettenmeijer 13
  48  Piet Zuideveld 12
  49  Ria Huysen 12
  50  Annemarie Zuideveld 11
  51  Miriam Dries 10
  52  Ignace v. Dommelen 10
  53  Sieger Terpstra 10
  54  Paula v. Schaik 10
  55  Piet Kil  8
  56  Ria Kil  4
  57  Anneke Schelvis  2



Tee-Time Nr. 106  Pagina  4

wordt het weleens genoemd en
dan denk je �dat overkomt toch
niemand, we hebben toch alle-
maal ogen in ons hoofd�. Dus
wel; op de elfde zien wij onze
voorgangers afslaan op de
�volgende� hole. Verbaasd zien
wij enige tijd later weer een flight
op deze tee. Nu blijkt de flight
van 13:00  de verkeerde hole ge-
speeld, en is daarbij op de vingers
getikt door de Flight van 12:37 en
worden ze bestraft met 2 strafsla-
gen.

Na zo�n dagje in de buitenlucht
smaakt de borrel en het diner uit-
stekend. Hoeven slechts weer
6 km te rijden. Eenmaal terug in
Beek, schuiven we nog even aan
bij de hoteleigenaars voor een
slaapmutsje, en horen het droe-
vige bericht van het overlijden
van Prins Claus.

Heerlijk weekend.

Lia �Kil�

Slotwedstrijd ZAC avond

Op woensdag 9 oktober hebben wij als trainingscommissie een afsluitende wedstrijd georganiseerd op de
grote baan van Waterland. Het was eerst de bedoeling om deze wedstrijd te organiseren op de kleine baan
maar helaas hadden zich daarvoor maar een klein aantal mensen zich aangemeld zodat we besloten hebben de
wedstrijd te verplaatsen naar de grote baan waaraan dan iedereen GVB-ers en niet GVB-ers aan mee konden
doen. Om iedereen een gelijke kans te geven op een van de mooie prijsjes hadden we een wedstrijd
uitgeschreven waarin alle speler/speelsters steeds hun eigen bal speelden maar waarbij slechts de beste score
van het team moest worden vermeld op de scorekaart.

Onder gelukkig opnieuw mooie weersomstandigheden streden alle deelnemers fanatiek om de beste score van
de avond op papier te krijgen. Gelukkig kon iedereen zijn rondje bij daglicht afmaken zodat iedereen onder
dezelfde omstandigheden de kans kreeg om voor een leuk prijsje in aanmerking te komen. Vlak voordat het
eten zou worden opgediend schalde het bekende �FORE� door het clubhuis en kon ondergetekende beginnen
met de prijsuitreiking.

Op de prijzentafel:   1. Drie prachtige fel roze ballen ( voor de winter)
2. Een leuk boekje met als titel �101 succesvolle golftips�
3. Een Tee-houder met Tee�s voor aan je tas

Na het nakijken van alle scores kwamen de volgende winnaars uit de bus:

1e  met 33 slagen over 9 holes: Ada en Ruud Ditmars, Willem Vermeij en Hans van Horden
2e  met 34 slagen over 9 holes: Jan van Schaik, Gerda Hogenes, Roel van Ieperen, Gerard Metten
3e  met 35 slagen over 9 holes: Duco Bodt, Lia Cornelissen, Piet Kil en Han Baarslag

Helaas hadden niet alle spelers de moeite genomen om te wachten op de prijsuitreiking  waardoor ze hun kans
op een prijs automatisch verspeelden. Nadat alle wel aanwezige deelnemers een keuze uit de prijzen tafel
hadden gemaakt konden de over gebleven prijzen worden verdeeld over de deelnemend flights die nog wel
aanwezig waren. Zo kon het gebeuren dat de spelers van de op de 7e plaatst geëindigde flight met o.a. Anneke
en Willem Mooij toch nog een prijsjes wisten te bemachtigen. Al met al kon iedereen terug kijken op een zeer
geslaagde slot wedstrijd die hopelijk aan het eind van het volgende seizoen zal worden herhaald.

Namens de trainingscommissie
Ton Hogenes

          

  Longest Drive:  Graham Rudrum
Anneke Rijper

  Neary: Huub Dries

  Beste Bruto Score

Fred Berkenhagen
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Pin High Klassement
Vossejacht

Als meest succesvolle jager tijdens de Vossejacht zaterdag 26/10 op
de baan van Edda Huzid in Voorthuizen vroeg ik mij af wat dit
eigenlijk betekende. Voor 31 jagers waren de hindernissen die Peter
Burgman had georganiseerd kennelijk te veel: een onbekende baan,
soms wel erg veel wind, wat regen en een zware bui net toen hij klaar
was. Uiteindelijk was de taaie vos slechts door 6 spelers verslagen
(met scores van 40-40-41-42-45 en 47). Waarschijnlijk hadden zij
meer geluk als de vos een off-day had (zoals 10 slagen op een par 5),
dan wel verstonden zij de kunst weinig te verliezen als de vos goed
scoorde (een birdie op een par 3). Of zij speelden gewoon goed.

De formule van de vossejacht is prima. Het is iedereen aan te bevelen.
Een wedstrijd tegen een vos is relaxed, omdat zijn resultaat nog niet
bekend is als je de hole loopt. Je haalt geen speciale streken uit om
alsnog een puntje te pakken ten opzichte van de par van de baan. En
dat leverde mij uiteindelijk een prima kaart op: de eerste (!) zonder
strepen dit jaar.

Alles bij elkaar was het een aangename ervaring op Edda Huzid: een
knusse baan met smalle fairways (sorry Gerda), redelijk snelle greens,
wat water en onvolgroeid bos rondom een nogal ongelukkig geplaatste
driving range waar je een aantal keer langs moet (nog net geen helm
verplicht).

Een vriendelijke ontvangst, goede faciliteiten en een aangenaam
koud/warm lopend buffet maakten deze dag voor alle deelnemers tot
een waardige afsluiting van het golfseizoen 2002.

Aan mij het voorrecht om deze jacht volgend jaar te organiseren.
Come-and-get-me

Roel van Iperen

Eclectic 2002

1 Erik Trommelen 35
2 Ger v. Velzen 35
3 Martin Scholten 36
4 Duco Bodt 36
5 GrahamRudrum 37
6 Parminder Sangha 37
7 Dirk Pultrum 37
8 Roel v. Iperen 37
9 Jan v. Braam 38
10 Jeroen Bolk 38

1 Scholten, Martin 138
2 Velzen, Ger v. 100
3 Sangha, Ranjit 97
4 Braam, Jan v. 94
5 Rijper, Anneke 82
6 Pultrum, Dirk 69
7 Baarslag, Han 62

Bolk, Jeroen 62
Soudant, Manuel 62

10 Dries, Miriam 61
Sangha, Parminder 61

12 Trommelen, Erik 51
13 Bodt, Duco 48
14 Hogenes, Ton 46

Snoeks, Astrid 46
16 Kiene, John 41

Smit, Andre 41
18 Burgman, Peter 40

Kiene, Annemarie 40
20 Echter, Ed 38

Reinink, Arend 38
22 Couwenberg, Jan P 34

Koppes, Margareth 34
24 Kars, Jelle 31
25 Mooij, Willem 28

Snoeks, Jan 28
27 Symons, Stuart 27
28 Gaans, Chris v. 26

Iperen, Roel v. 26
30 Hogenes, Gerda 25
31 Dries, Ineke v.d. 23
32 Huysen, Wim 22
33 Hulst, Cock v.d. 21
34 Buglass, John 20
35 Djojosepoetro, Haris 19

Dongen, Rob v. 19
Kuijper, Henry 19

38 Vermeij, Willem 18
39 Collenburg, Frans v. 16

Seters, Jan Peter v. 16
Whincup, Wilma 16

42 Heijden, Peter v.d. 15
Cornelisse, Lia 15

44 Echter, Arthur 14
45 Auee, Wim 13

Schaik, Jan v. 13
47 Gray, Robin 12

S. Thomas, Maarten 12
49 Retterath, Rufus 10

Berkenhagen, Fred 10
51 Bakkum, Jaap 9
52 Kesteren, Henny v. 6

Moulijn, Hans 6
54 Kampschoer, Wilma 5

Steen, Fred v.d. 5
56 Dries, Huub 4

Rudrum, Graham 4
58 Lettenmeijer, Ruud 3
59 Whincup, Chris 2
60 Visser, Hans 1

Birdie Klassement

Ger v. Velzen     4

ZAC-Birdie Klassement

Ineke v.d. Dries  4
Jan v. Braam   4
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Golfverhaal uit Maleisië
k speel veel met mijn golf-
maatje Charly op Bangi  zo
langzamerhand onze home-

course. Meestal  36-holes welis-
waar met  de watjeskar maar
toch. Volgens Charly geen punt
zolang je maar voldoende bier tot
je neemt en dat doet�ie dan ook.
Meestal starten we tussen 9 en 10
uur. In de ochtend en middag is er
bijna niemand in de baan alleen
een aantal van die idiote Europe-
anen of Chinese vrouwen  die
zich totaal bedekken met kleding
om zich tegen de zon te bescher-
men. Mummies noemt Charly ze.
Voor de  doorsnee Maleise golfer
is het overdag veel te warm. Zij
spelen of �s morgens heel vroeg
of laat in de middag en als het
donker wordt gaan gewoon de
lichten aan!!! Alle 18-holes ver-
licht !!! Dus wij  kunnen lekker
doorrijden.

Ons vast ritueel is eerst een kop
koffie voor mij  en een  biertje
voor Charly, mijn ontbijt zegt hij

dan als ik hem  iedere keer weer
ongelovig aankijk. Na iedere 9-
holes pauzeren we  op het terras.
Je zit nog niet of de boy komt
aanzetten  met glazen ijswater en
koude handdoekjes. Vooral die
ijskoude handdoekjes zijn gewel-
dig!!!  Maar de reactie van Charly
is altijd �What�s that ?? Water?
��  Beer Beer � en beer beer
betekent dan 2 biertjes. Want
water is ongezond volgens
Charly. Maar toch iedere keer als
we aankomen komt hij  met ijs-
water, vast instructies van de baas
dus.

mdat je toch een behoor-
lijke hoeveelheid vocht
tot je neemt kan het niet

uitblijven of er moet een keer
geloost worden. In de baan zijn er
na 4de en 14de  toiletten strate-
gisch opgesteld achter de drink-
hut zodat je daarna gelijk weer
kan innemen. Maar wat nou als je
het niet haalt  en er loopt net zo�n
trage 4-bal mummies voor je die

niet vooruit te branden is. Nor-
maal gesproken zoek je een bosje
of een boom op en hopla.. Maar
hoe zit het eigenlijk met
�wildplassen� in een islamitisch
land??? Ik heb het geval voor ge-
legd aan Charly, tenslotte woont
hij hier al 25 jaar, dus enige
bekendheid met de local rules
mag je wel verwachten. Maar
Charly wist het eigenlijk ook niet
precies.  Hij zou het voorleggen
aan z�n vriend Raikee, een gebo-
ren Maleisiër die ook golft, die
zou het  moeten weten. En inder-
daad, ik wil ze jullie niet onthou-
den want er komen steeds meer
AGV�ers deze kant op. Volgens
Raikee is het voor mannen  een
kwestie van �zip it open and whip
the snake out at the nearest bush
or tree to drain the tank. Maar
voor je dat doet onthou dan de
volgende belangrijke tips.  Hij
heeft ze zelfs opgeschreven want
die vraag is hem wel meer gesteld
en noemt ze:

Rob & Hellen

I

O

Pissing tips for golfers

1. Make sure no one is looking especially the Course Marshall, he/she usually does not take it lightly if someone is
raining their flower patch with piss �au naturale�.

2. Make sure you do NOT do it when you are playing with the opposite sex (women). No explanation here.
3. Use the hand with your gloves on to do your business. I don�t think your playing partner like to shake the hand

that has some sprinkles on it.
4. Make sure you do NOT get sprinkles on your pants�..this is very embarrassing. A man�s ability to aim is part of

his egotism in life.
5. Watch out for insects around the area, you do not want to have a bee or a �kerengge� (red ants) running around

your log when you are pissing. They might think it�s a water fountain or even worse a nice hot shower!
6. Last but not least, even for those who are NOT superstitious, do try to practice this habit. There�s this old

superstition in Malaysia whenever you want to piss, anywhere around the course, that you have to ask for
permission to do so. Who do you ask it to? The locals call it the  penjaga/penunggu of the area, translated to
the spirit that guards the area.
Just say,� Cucu nak tumpang keneing tok, tak tahan� .

The consequences of not following this habit are unknown, not many are reported and most probably nothing would
happen if you don�t. But, there is nothing wrong following it; you definitely do not want to piss off some spirits. And
do it sincerely, or at least pretend to.
So, the next time you are out golfing remember these very important tips about doing your job in the open.

Raikee


