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SPUR-Borgdag by Rolbalklub

D

ie afgelope Saterdag het Heilbron
Rolbalklub weereens 'n baie suksesvolle kompetisie aangebied en spelers van Kroonstad, Heidelberg, Koppies en
Frankfort asook hul eie lede het mekaar die
stryd aangesê. Een van hierdie plaaslike
spanne het bestaan uit die Joubert familie
met Oupa Whity as “Kaptein”, Ouma Judith,
kleinseun DJ en kleindogter Elanie. Alhoewel
hulle nie 'n prys gewen het nie, was hulle
steeds wenners om as familie deel te neem.
Die voortbestaan van enige sport is afhanklik
van die ondersteuning van borge en die

DJ en Elanie Joubert.

Rolbalklub was baie bevoorreg om ook die afgelope Saterdag weereens deur Buffalo Valley Spur geborg te word.
Spelers was baie verbaas en verras toe die splinternuwe SPUR-wa
sy opwagting by die rolbalbaan maak en spelers het ge-oe en ge-aa
oor die spoggerige wa. Toe die wa eers sy staan gekry het, het die
reuk van kos wat voorberei word baie gou aandag getrek. Na die lekker middagete was dit weer terug op die baan en die balle het met
nuwe ywer heen en weer gerol.
Aan die einde van die dag het Hennie Knoetze van Frankfort
Rolbalklub se span as die wenners geëindig, met Linda van Caspel se
span tweede. Amelia Galatis en haar span het nie teruggestaan nie en
stap toe weg met die derde prys. Op Werkersdag is daar lekker by die
klub saamgekuier en gebraai na die spel.

Spur-wa spog met 'n nuwe baadjie.

Laaste kans vir putjiespel
C
altex-vulstasie op Heilbron borg
Saterdag die plaaslike IPS kompetisie
en daar is heelwat pryse op die spel
tydens die dag. Aangesien dit 'n individuele
kompetisie is, het lede wat nog nie hulle
putjiespel uitspeelwedstryde klaar gespeel
nie die geleentheid om dit nou te doen.
Inskrywings vir die dag beloop R250 wat
halfweg ete insluit. Kom skryf nog gerus in
of skakel deur die WhatsApp groep.
In Januarie 2020 sal Suid-Afrika en die
SAOG-lande, saam met die res van die
wêreld, met die World Handicap System
saamsmelt. Die enigste beduidende veranderinge in ons huidige stelsel sal wees dat u
Handicap-indeks bereken sal word deur die
beste 8-tellingverskille van die laaste 20 te
gebruik, met geen verlagings-persentasie nie,
en die maksimum telling wat op 'n gaatjie

toegelaat word wanneer u, u Aangepaste Bruto Punte telling vir
berekende doeleindes sal Netto Dubbel Bogey wees (d.w.s. net 2 oor
par of nul Stableford punte).
Die huidige berekening neem die beste 10 van jou laaste 20 tellings x 0.96, dus die effek van die verandering na die beste 8 tellingverskille uit 20 is dat die Handicap Indeks (HI) vinniger afwaarts sal
aanpas en stadiger gaan. Daar word verwag dat hierdie verandering
die gemiddelde CH sal verlaag met ongeveer 0,5 van 'n hou.
Die verandering in Net Double Bogey (zero Stableford-punte) as
die maksimum telling wat op 'n putjie toegelaat word, sal die gemiddelde Handicap Index verhoog met dieselfde hoeveelheid van
ongeveer 0,5 van 'n hou. So sal die netto impak met verloop van tyd
baie klein wees.
Die uitslae van plaalike kompetisies soos volg:
Saterdag - Eben Stander 39, Willem van Schalkwyk 37 en Johan
Nelson 34. Woensdag - Gerrie Muller 36, Steve Maloka 35 en
Jackie Leonard 34.
Daar sal vanaand weer draw wees, inskrywings vir Saterdag is
vanaf 11:45.

Op die foto vl: Anita en Piet Cronjé, Dorothea Boshoff en Hennie Knoetze.

