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Die afgelope naweek het die Valsrivier 
Sub-Distrik dames- en manspare 
kompetisie by Kroonstad Rolbalklub 

plaasgevind. Heilbron Rolbalklub was 
weereens goed verteenwoordig met  4 spanne 
wat  deelgeneem het. Petro Habig en Adele 
Booysen, Hannalie Claassen en Carina 
Kleynhans, Terence Cunningham en Johan 
Greyling, Gerald Rademeyer en Gustav 
Booysen, asook Antoinette Cunningham wat 
saam met 'n lid van KBC gespeel het.

Om 'n hittegolf te beleef is een ding, maar 
om 'n hittegolf op 'n rolbalbaan te beleef is 'n 

Valsrivier dames- en 
manspare kompetisie

perd van 'n ander kleur. Indien Kroonstad na dese 'n watertekort 
ervaar sal dit verstaanbaar wees, want Toks en Tjops se "lemonade" 
word nie tydens spel toegelaat nie, met die gevolg dat almal 
aangewese was op die skoon koue water wat tydens spel voorsien, 
terwyl Hannes Horn se ysmasjiene moes “sweet” om by te hou.

Alhoewel die hitte uitputtend was vir die spelers, is goeie rolbal 
gespeel. Hannalie Claassen en Carina Kleynhans, asook Gerald 
Rademeyer en Gustav Booysen gaan op 11 Januarie in Welkom 
deelneem teen die spanne van Goudveld en Riemland.

Indien die weer dit toelaat, word daar beplan om weer Vrydagaand 
rolbal te speel en almal is welkom om die aand saam met ons te kom 
geniet, selfs al het jy nog nie voorheen 'n bal gerol nie. Kom gerus, 
daar sal iemand wees wat jou daarmee sal help.

Op die foto vl: Hannalie Claassen, Carina Kleynhans, Gerald Rademeyer en Gustav Booysen.

 
Die opgewondenheid van kindergesiggies is dierbaar as hulle vir Vader Kersfees sien. Hy was ook by die afsluiting en almal is met 'n geskenkie 
beloon vir hulle mooi gedrag. Van die jonges was nie te “happy” om hom te ontmoet nie.

Arnold Saayman (regs) het se beste gholf gebêre vir die laaste borgdag van 2019 by Heilbron Gholfklub en wen die 38 punte. Julyan Bruyns was 
konsekwent en eindig tweede met 37 punte. Eben Stander het die pryse namens die komitee oorhandig. 

Arnold los beste vir laaste

Vader Kersfees was ook daar


