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Prestigedag saam
met Michael
Jaarvergadering 20 November

M

ôre word die jaarlikse Prestigedag
van Heilbron Gholfklub aangebied
met Michael Scholtz, bekende profesionele gholf en “trickshot” spesialis. Die
veld gaan om 11:15 afgestuur word met die
gebruiklike "Shotgun start" en spelers moet
reeds teen 10:30 aanmeld.
Na afloop van die spel gaan Michael vir
die deelnemers wys hoe daar getoor word
met golfballe en ook sal hy sy kettie reg hê
vir die wat hom wil skiet op die kort putjie nr
4.
Die aand se verrigtinge word afgesluit met
tradisionele skaapbraai en prysuitdeling.

Daar is nog plek vir die wat graag wil speel, sowat 44 spelers is
reeds ingeskryf vir die dag.
Woensdag is dit ook die klub se jaarvergadering en is die voorlopige agenda op by die klub. Vir lede wat besprekingspunte wil
aanbring kan gerus met die bestuurder skakel. Die vergadering sal
om 18:00 vir 18:30 in aanvang neem. Daar word 'n beroep op lede
gedoen om die vergadering by te woon. Die nuwe bestuur vir 2020
moet ook gekies word en nuwe tariewe vir ledegelde is ook op die
agenda.
Satedag se mug het uitgereën en word dit nou die 29ste gespeel.
Julyan Bruyns en John Watson wen vir Leonard Strydom en Niklaas
van der Walt in die putjiespel en is hulle nou die voorlopers. Spelers
moet hulle uitspeel bepalings so spoedig moontlik afhandel.

Bly kalm en speel
pluimbal

Saterdag het sewe Heilbronners aan die pluimbaldag op Vanderbijlpark gaan deelneem. Die kompetisie was straf en Heilbron ding saam met
Vrystaat A, Vrystaat B, Sedibeng A, Sedibeng B en Eastenders A in die A-groep mee. Na 'n lang dag se swoeg en sweet en 50 wedstryde later,
eindig die Heilbronners vyfde in hul groep. Op die foto, agter van links, is: Burger en Annari Combrink. Middel, van links, is: Wynand en Sanet
du Plessis, Santi du Toit, Rizette Greeff en Dries Bester. Voor, van links, staan die span se grootste ondersteuners: Elzeri Combrink en Chrizette
Greeff.

