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3.8 Miljoen rondtes Gholf Deurnag rolbaltoernooi
Kom braai vir die Boere

D

it is al baie gesê dat gholf een van die
min sportsoorte is waarin oud en
jonk kompeterend teen mekaar kan
meeding. Jou voorgee beskerm jou vermoë.
Dit is 'n sport wat as medium gebruik word
om kliënte te onthaal en dankie te sê.
Handicaps Network Africa bestuur die
nasionale voorgee stelsel en het ook onlangs
die statistiek bekend gemaak oor Gholf in
SA.
3 798 036 is die aantal rondtes wat verlede
jaar op die voorgee stelsel geregistreer is. Dit
is meer as 10 000 rondtes per dag! Dit is ook
'n massiewe 4,6% toename vanaf 2017.
Daar is tans 138 105 geregistreerde gholfspelers op die HNA-stelsel.
Van alle geregistreerde gholfspelers val
29,2% in die 35-49 ouderdomsgroep - die
grootste ouderdomskategorie. Die junior
gholfspeler kategorie, ouderdomme 0-18, het
gestyg van 3,9% tot 4,5%.
85 gholfspelers het in die loop van 2018
minstens 200 tellings ingedien. Die gemiddelde aantal tellings wat per persoon
ingeskryf is, is 27,5 - of net meer as twee
rondtes per maand.
Ongelooflik, Desember was die gewildste
maand vir gholfspelers, met 371 667 tellings
ingedien. Volgende was Januarie, gevolg
deur Maart en November. Junie (278 264)
was die stilste maand vir gholfspelers in
Suid-Afrika.
Volgens hul helling- en baangradering is

die Links by Fancourt (Black Tees) en die
Gary Player Country Club (Red Tees) die
twee moeilikste bane in die land vir mans.
Die Links het 'n baangradering van 78,9 en
'n helling van 155, terwyl die GPCC 'n baangradering van 78,2 en 'n helling van 155 het.
Vir vroue word Glendower se geelbaan as
die moeilikste van almal beskou, met 'n
baangradering van 83,0 en 'n hellinggradering van 155.
Die klubkampioenskappe wat die 2de
Maart sou plaasvind, is geskuif na die 23ste
Maart omrede dit gebots het met die
Moederkerk se basaar. Star Slaghuis gaan
die dag se pryse borg. Dit sal die klub se
122ste kampioenskap wees, naas Harrismith
is Heilbron die ouste baan in die Vrystaat.
Donderweer en reën het verhoed dat spelers Saterdag op Heilbron die tweede nege
kon klaarmaak. Johan Weilbach wen met 'n
uittel teen Jackie Leonard en John Watson.
Hulle het almal op 20 punte geëindig. Daar
was ook agt spelers van die klub wat op
Petrus Steyn gaan speel het.
Die klub het Senwes se uitdaging aanvaar
en ons braai vanaand vir die Boere saam met
die weeklikse money draw. Bring jou vleisie
saam, daar sal vure, pap en sous wees.
Die draw sal soos gebruiklik teen 7 uur
gedoen word. Die geldpot staan op R1 500.
Saterdag is daar gewone spel met 'n bonus
bogey kompetisie. Jackie Leonard is aan
diens.

Polisiebrokkies
• Verlede week het 'n abattoir
in Heilbron onder 'n inbraak
deurgeloop, nadat toegang tot
die gebou deur die dak verkry
is. Daar is net een verdagte op
die sekuriteitskameras opgemerk is. Die persoon het volgens wat op die kameras gesien
kon word, kommersiële springstof in die sleutelgate van die
kluis gedruk om sodoende toegang daartoe te kry. Sy poging
het misluk, waarna slegs skade
aan die deur van die kluis aangebring is. Die verdagte op die
kameras is nog nie geïdentifiseer nie. Verdere ondersoeke sal
volg. Inligting van die gemeenskap sal ook waardeer word in
hierdie verband.
• Dinsdagoggend om 10:45
het vier persone Boulevard

Bottelstoor geroof. Die werknemers is met kabels wasgebind.
Die verdagtes het te voet gevlug
waarna twee voertuie, onderskeidelik 'n wit Toyota Corolla
met ‘n FS-registrasienommer en
‘n rooi Honda Balade, hulle
opgelaai het. Beeldmateriaal is
verkry, maar die persone kan nie
geïdentifiseer word nie. Enige
inligting kan aan die polisie
deurgegee word om die saak te
bespoedig.
• Die polisie waarsku steeds
dat huisinbrake toeneem. 'n
Onbekende, middeljarige man is
moontlik by die inbrake
betrokke. Hy dra truie en ‘n
hoed wat hy oor sy oë trek om
minder sigbaar te wees. Indien
hy gewaar word, stel dadelik die
polisie in kennis.

E

n daar gebeur dit toe! 'n Deurnag
rolbaltoernooi. “Twee uur in die
oggend wonder 'n mens hoekom
doen jy dit, teen vieruur besef jy dat êrens
hier in die boonste verdieping moet 'n
skroef los wees.” Tien spanne, 40 spelers,
was braaf genoeg om hierdie toernooi aan
te durf en met almal wat nodig was om die
verversings en etes te bedien was 'n totaal
van 50 mense Vrydagaand volstoom aan
die gang. Spanne van Kroonstad, Reitz,
Frankfort en selfs 'n span van Secunda het
deelgeneem en, natuurlik was Heilbron se
“jonges” ook sterk verteenwoordig. Daar
is baie gelag en grappe gemaak, maar tog

was daar deurentyd 'n mate van ernstigheid
onder die spelers te bespeur. Petrus Folscher
se span van Kroonstad Rolbalklub was die
uiteindelike wenner, met die span van
Frankfort tweede en Jurie Jonker met sy”
gelaaide” span bestaande uit Gustav
Booysen, Annelise Rautenbach en Werner
Louw was derde.
Baie dankie aan ons borge vir hulle
ondersteuning: Spur, Clover, OK, Roos
Meubileerders, Spar, Potgieter en Vennote,
Veronica Burger asook Koos Bierman vir
die skaap wat hy geskenk het. “Sal ons dit
weer doen? Ons moet eers uitrus dan sal
ons besluit.”

