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Stan en Jan was Jagtersnuus
honger vir KFC
Geldpot dra weer oor

G

ary Player, een van gholf se wêreldikone is bekend vir sy gesegde wat
lui - hoe meer jy oefen hoe gelukkiger word jy. Daar is ook gesê dat KFCstigter Kolonel Sanders 1009 keer afgekeur
is voordat hy 'n belegger vir sy hoenderresep gekry het.
Gone With the Wind is deur 38 uitgewers verwerp. Volgens die legende is Walt
Disney 302 keer afgekeur voordat hy
uiteindelik finansiering kry vir sy droom
om Walt Disney World te skep.
Stanley Khondlo en Jan Mbongo het
Saterdag die regte resep gehad in die KFCdag. Hulle wen met 75 punte, 9 meer as
Johan Weilbach en Niklaas van der Walt
wat tweede eindig op 66. Abrie Watson en
Jacques van Rooyen was derde met 64 en
Jackie Leonard en Wiam Rautenbach vierde met 64. Wiam het ook baanrekord vir
die meeste houe op die laaste putjie vebeter
na 24 houe toe.
Daar is ook vir die die HBA (Heilbron
Abattoir) Maandbeker gespeel, Stanley
wen dit met 'n 68 netto.
Die volgende borgdag word deur die
APK kerk aangebied op 14 April. Koste is
R260 en spel formaat is 'n Best Drive
Betterball.
Die klub sal Goeie Vrydag gesluit wees
die draw is Donderdagaand en staan steeds
op R3 000. Vetkoek en maalvleis is op die
spyskaart vir R15. Gewone spel Saterdag
vanaf 11:30 en baan is Maandag oop vir
sosiale spel.

D

ie toegangspad tot die
Leeuwpoort skietbaan
was nog altyd moeilik
begaanbaar veral as dit reën.
Gevolglik moes menige skietdae as gevolg hiervan afgestel
word met verstaanbare frustrasie
vir van die lede.
Oor baie jare heen is daar baie
gepraat en planne beraam, maar
uitvoering het ontbreek, grootliks as gevolg van die koste faktor.
Gedurende die laaste twee
weke, tussen al die reën deur het
die Van Niekerks, Koos Jnr en
Koos Snr besluit daar is nou
genoeg gepraat.
Hulle het ingespring en met
hulle eie toerusting, trekkers en
implemente en op eie koste die
pad opgevul en herbou. In die
proses is daar baie tonne grond

geskuif. Die resultaat is daar vir
almal om te sien.
Die klub en al sy lede is hulle
groot dank verskuldig vir hierdie
grootste poging.
Gedurende Desember 2017 is
die hele skietbaan ook nuut omhein en is daar nege afdakke by
die skietpunte opgerig en 'n verdere gedeelte van die groot lapa
is ook toegemaak.
Buffalo Valley Spur se windkous, 'n skenking van Jacques
van Royen help die dames en
manne nou ook om die windrigting beter te bepaal.
Daar word vertrou dat met die
jagseisoen op hande, lede die
verbeteringe wat aangebring is
sal geniet en 'n groot sukses van
skietdae sal maak.

Op die foto bo Koos Van Niekerk Jnr besig met die toegangspad na Leeuwpoort skietbaan.

