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GRENDELTYD WAS GOED VIR SOMMIGES
D

it was Saterdag soos ’n
reünie vir Heilbron se
gholfers wat die eerste keer
na 102 dae weer kon speel.
Om die gholf weer af te skop
met ’n slagspel-kompetisie was nie
’n maklike een nie, hier moet jy tot
in die putjie speel en kan nie soos
in ander formate optel as dit sleg
gaan nie.
Julyan Bruyns is ’n sportman
wat bekend is vir sy “ball sense”
en het grendeltyd hom net
gevaarliker gemaak. Hy wen die

HBA maandbeker met ’n netto
telling van 69, drie houe beter as
sy voorgee.
Jackie speel ook warm gholf en
eindig tweede met ’n 70 netto.
Willie Pretorius en Johan Nelson
het moedig probeer in die dubbel
putjiespel teen Julyan en John
Watson, maar verloor ongelukkig
teen laasjaar se kampioene.
Willie was derde in die
maandbeker met ’n netto van 71.
Wiam Rautenbach en Jackie klop
ook vir Gerrie Muller en Eben
Stander in hulle dubbel putjiespel
wedstryd. Die naweek word daar
vir Mei se maandbeker gespeel en
is inskrywings vanaf 10:30 vir
afslaan 11:00. Daar sal ook weer
vleispryse op die spel wees.
Streng Covid-19 maatreëls word
by die gholfklub gehandhaaf soos
voorgeskryf deur SAGU, die
klubkaptein het net sy masker
afgehaal vir identifikasie
doeleindes.

Wenners van maandbeker kompetisie vl: Willie Pretorius, Eben Stander, Julyan Bruyns en
Jackie Leonard.

Raak deel van ons lekker-lees gemeenskapskoerant en stuur vir
ons jou foto's van mylpale wat bereik is, asook ander aktiwiteite.
Ons plaas dit graag. Vir enige nuus wat jy graag met die lesers
wil deel,
skakel Silma
083 363 6553.
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VAKANTE POS BY POSTNET
HEILBRON VIR WINKELASSISTENT.
CVs KAN NA ABRIE WATSON BY
HEILBRON HERALD GESTUUR WORD
NA ABRIE@HEILBRON.CO.ZA.
AANSOEKE SLUIT 30 JUNIE 2020.
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