10 SPORT

Sportverslag
Nellie verloor mug
in uitspeel
D

ie Engelse term lui “Sudden Death”.
Johan Nelson en Jackie Leonard het
Saterdag gelyk geëindig op 'n netto
telling van 68 en soos die maandbeker reël
is, moes hulle uitspeel. Na die tweede uitspeel putjie het Jackie sy kaphou ingeslaan
vir 'n arend drie en wen vir Johan in die
“Sudden Death”. Jackie het ook die onlangse
klubkampioenskappe van Frankfort gewen
wat hom nou 'n dubbele kampioen maak,
Heilbron en Frankfort. Jackie en sy maat
Wiam Rautenbach het hulle dubbel wedstryd
teen Johan en Willie Pretorius ook gewen.

Volgende naweek behoort aan die NG
Suidkerk se gholfdag en gesinsaand saam
met Dawie Spies. Dawie is 'n bekende
motiveringsspreker en gaan tydens die
gesinsaand Vrydag praat oor “daar is hoop
vir ons land”. Saterdag se gholf het nog plek.
Skakel vir Dries Cilliers 082 781 6163 om te
bespreek.
Die liga speel môre op Harrismith teen
Kestell, die manne sal moet dik aantrek om
die koue te trotseer. Vir die manne wat tuis
bly, speel gerus julle putjiespel bepalings,
inskrywings sal vanaf 11:45 wees.

Rolbal Nuus - Fondsinsameling

H

eilbron Rolbalklub het Vrydagaand
as fondsinsamelingsaksie 'n baie
suksesvolle potjiekos-aand aangebied. Met Koos Bierman wat van vroegmiddag agter die groot driebeen potte gestaan
het, het die reuk van lekker kos sommer al so
op 'n afstand die monde laat water. Met
volgeskepte borde is daar lekker geëet en
gekuier. Saterdagmiddag was sosiale spel
een groot verrassing met 26 spelers op die
baan, maar daar word gespekuleer dat baie
van hulle dalk vooraf geweet het van die
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heerlike yskastert wat tannie Rita Hoffman
sou bring vir teetyd. Saterdagmiddag is die
gemengde pare klubkampioenskappe tussen
Flip en Madeleine Fourie, Koos en Magda
Bierman gespeel. Beide pare het deurentyd
goeie rolbal gespeel.
Alhoewel Koos en Magda die wedstryd
gewen het, het Flip en Madeleine hulle baie
goed van hul taak gekwyt.
Die bestuur verwelkom ook vir Johan
Greyling by die klub en weet hy sal die sport
baie geniet.
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