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Beperk risikos, sê
klubkampioen

R3 000 in die draw

O

m met 'n vyfhout van die bof af te slaan en seker
te maak jou bal eindig in die skoonveld het dividende vir Jackie Leonard gelewer. Hy wen
vanjaar se klubkampioenskappe met 145 houe, een meer
as baansyfer en vyf houe voor sy naaste teenstander.
Simon Malgas was tweede met 150 houe.
Julyan Bruyns het net so goed gespeel in die B-afdeling,
hy wen met 'n uitstekende telling van 159 houe. Tydens 'n
onderhoud met Watts News, het hy gesê dat sy ritme so
goed was dat hy die bal toe oë kon slaan.
Obie Oberholzer het tweede geëindig met 174 houe.
Julyan het ook die senior afdeling gewen met 78 houe.
Hierdie afdeling word net oor 18 putjies beslis. Die man se
wenne hou nie hier op nie, hy is ook die Maart HBA

Maandbeker kampioen met 'n netto van 66.
Die C-afdeling word gewen deur die immergroen speler, Johan Nelson, met 'n rekord telling vir die afdeling van
173 houe. Johan se spel was konstant en gaan hierdie telling nie maklik geklop word in die afdeling nie. GP
Rossouw was tweede met 197 houe.
Christene Strydom was ongelukkig die enigste dame
maar word die beker aan haar toegeken met 'n telling van
101 houe oor 18 putjies.
Die klub se geldpot staan op R3000 en word Vrydagaand
om 19:00 getrek. Daar sal ook fillet wraps te koop wees
vir 'n skamele R25.
Jy moet daar wees en ledegelde betaal wees om te kan
deelneem in die draw.

Die wenners van die klubkampioenskappe met hul trofeë. Vl. Gerrie Muller (baankaptein), Jackie Leonard (wenner van A-afdeling & klubkampioen) Julyan Bruyns (wenner van B-afdeling, Senior afdeling & HBA Maandbeker) en Johan Nelson (wenner van C-afdeling).
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Dagboeke
-50% Afslag op
alle dagboeke

Terwyl voorraad hou
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