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Noudat die Corona-infeksies 
afneem, ons hoop dis waar, 
en die inperking wat na vlak 

2 verskuif het, het kan ons as 
rolbalspelers darem ook meer 
vryhede geniet. Alhoewel 
kompetisies tussen klubs wel 
toegelaat word, is almal op hierdie 
stadium maar versigtig om by ander 
klubs te gaan speel, met die gevolg 
dat klubs maar interne kompetisies 
speel.

Met die verslapping van sommige 
reëls, is lede ook meer gemaklik en 
word die sosiale spel op Woensdae 
goed ondersteun, Saterdae is 
kompetisietyd en dan word spanne 
saamgestel wat dan teen mekaar 
meeding, vriendskapsbande word 
dan eenkant toe geskuif vir die duur 
van die kompetisie, maar na spel 
word die bande weer opgetel as 
elkeen 'n koue dingetjie met “eish” 
in die hand het.

Baie dankie aan Buffalo Valley 
Spur vir die geskenkbewyse wat as 
pryse uitgedeel word.

Die afgelope Saterdag se 
kompetisie was weereens goed 
ondersteun en Gerald Rademeyer 
en James Swanepoel was die 
wenners. James, skoonseun van 
Ernst en Magda Bieske, is al 'n 
bekende gesig op die baan.

Met al die goeie werk wat verlede 
jaar op die baan gedoen is, word 
beplan om die baan volgende week 
net liggies te “scarify”.

ROLBAL SPEEL WEER KOMPETISIES

Gerald Rademeyer en James Swanepoel.

Die inskrywings vir vanjaar 
se bokkedag was binne 'n 
dag vol en moes daar paar 

manne in die tou staan. Gholfers 
van so ver as Bloemfontein en 
Pretoria, of is dit nou Tshwane, 
kom om hier te speel. Daar sal die 
gebruiklike skapie en varkie op die 
spit gesit word en vanjaar is Stanley 
die meesterbraaier met sy oupa se 
geheime sous. 

Jackie Leonard slaan die bal op 
die oomblik baie goed en is week 
vir week onder die pryswenners. 
Hy wen verlede Saterdag die 
plaaslike vleisdag met 38 punte. 
Vian Leeb is ook meer gereeld op 
die baan, hy is tweede met 37 
punte. John Watson met 35 punte 
staan ook vir 'n slag in die 

HIER KOM DIE BOKKE!
wennersirkel, blykbaar omdat hy 
met baie belangrike gaste gespeel 
het. Prof Theuns Eloff, gas van 
Julyan Bruyns, kon nie uitgepraat 
raak oor die gasvryheid van 
Heilbron se gholfers nie. Die 

Saterdag se wenners vl: S Bobe, K Tshabalala, Jackie Leonard en Vian Leeb.

winterstoestande op die baan het 
hom goed gepas en hy sê dat hy 
lanklaas die bal so ver kon slaan. 

Spelers word gevra om asb 'n 
halfuur voor hulle afslaantye by 
die baan te wees.


