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NELLIE IN 'N OPSWAAI FASE
V

erlede Saterdag se HBAmaandbeker het goeie
belangstelling gehad met
sowat 25 spelers wat opgedaag het
vir gholf. Johan Nelson het die
dag gewen met bestendige gholf,
maar hy en sy maat Willie Pretorius
moes die knie buig in die dubbel

putjiespel teen Arnold en Pieter. Dit was nie dat Willie
swak gespeel het nie, hulle opponente het net hulle kanse
beter gebruik. In ander uitspeel wedstryde wen Obie en
Christene vir Abrie en Edward, John en Julyan verloor
ook teen Leonard en Niklaas. Ruan en Willem klop vir
Gerrie en Eben. Hierdie Saterdag se spelformaat is IPS.
Daar sal weer 'n paar vleispryse op die spel wees.
Inskrywings vanaf 10:30 vir afslaan 11:00.

ROLBAL WORD ONTPERK
S

oos die
woord
tsoenami
’n paar jaar
gelede ewe
skielik alombekend geword
het, so het die
woord kwarantyn en inperking
ook ewe skielik
’n alledaagse
gebruikswoord
geword en almal
praat van
kwarantyn,
inperking en die
virus.
Die een dag
speel ons nog
rolbal, almal lag
en gesels, en die
volgende dag
word ons ingeperk en die
rolbalsakke
staan en stof
opgaar terwyl
die nuus elke
dag geluister en
gelees word om
te sien wanneer
ons weer sal kan
speel. Dan
uiteindelik na 4
lang maande
kon ons die
rolbalsakke
afstof.
Gemasker en
“gesaniteer” het
lede opgedaag,
al die reëls in
plek en protokol nagekom–
ook ’n nuwe
woord wat
deesdae algemeen gebruik
word–, is die
rolballe uitgehaal. Dit was ’n
vreugdevolle
middag met

weersomstandighede wat
saamgespeel het, ’n dag vol
sonskyn. Vir ’n paar uur kon daar
vergeet word van ’n virus wat die
hele wêreld deurmekaar kom krap
het. Alhoewel geen kompetisies
tans tussen klubs gespeel mag word
nie, is die sosiale spel op hierdie

stadium sommer net lekker. Soos
reeds genoem, word daar hard
probeer om alle reëls en protokol
na te kom soos neergelê deur
Rolbal Suid-Afrika, na hul
onderhandeling met die nasionale
sportfederasie.

Die Juniemaand HBA-maandbeker wenners vl Eben Stander (73
netto, tweede), Johan Nelson (71 netto, wenner), Arnold Saayman
(73 netto, derde) en Meloney Pretorius, borg HBA, wat die beker
oorhandig het.

