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'n Groot opgewondeheid 
oor Adam en Eva-Dag Die veterane enkel-

kampioenskappe 
wat die afgelope 

naweek by Kroonstad 
Rolbalklub aangebied is, 
was weereens 'n groot 
sukses en dit was 
uitsonderlik om te sien hoe 
kompeterend spelers kan 
wees wat die spel op 'n 
later ouderdom opgeneem 
het.

Johan Greyling van 
Heilbron Rolbalklub, wat 
slegs 'n paar maande rolbal 
speel, het hom uitstekend 
van sy taak gekwyt en daar 
is kennis geneem van hom 
as 'n speler met baie goeie 
potensiaal.

Magda Bierman het 
Heilbron se naam hoog 
gehou, maar moes 
ongelukkig Sondag die 
knie buig voor Catrien 
Koekemoer wat die wêreld 
aan die brand gespeel het.

Al die reëlings vir 
Vrydagaand se deurnag-
toernooi is in plek, as die 
son Vrydagmiddag sak 
gaan 48 spelers die eerste 
balle begin rol en as die 
son Saterdagoggend sy 
kop uitsteek sal hierdie 
selfde spelers maar te bly 

Veterane enkel-
kampioenskappe

wees om die laaste balle te rol.
Die bestuur wil al die instansies 

bedank wat meegehelp met 
donasies en borgskappe. Certi Sure 
van Frankfort het pragtige sakke 
geskenk en wie ookal die wenners 
hiervan gaan wees, sal dit baie 
goed kan gebruik.

Die drinkwater-probleem wat 
gereeld in die dorp voorkom het 
die rolbalklub genoodsaak om 
voorkomend op tree en 'n watertenk 
is hierdie week deur Koos Bierman 
geïnstalleer, met ondersteuning van 
Terence Cunningham.

Magda Bierman

Die Eva’s het reeds begin 
met hulle uitrustings vir 
Saterdag se beoogde 

Adam en Eva-dag. Almal moet 
mos aantrek volgens die eerste 
letters van hulle van, dit kan 
nogal pret afgee en gees bou. 
Dié wat by die tema hou, kry 
dadelik 2 punte op hul telkaart, 
dit kan maklik die verskil tussen 
wen en veloor wees. Die 
spelformaat gaan almal help, 
daar word elke keer van die 
beste hou af gespeel.

Dit lyk of dit goedkoper is om 
vleis te wen as om dit te koop. 
Leonard Strydom wen verlede 
Saterdag met 'n baie sterk eind- 
poging van 20 punte om 
gesamentlik 34 punte te maak. 
Johan Nelson en Niklaas van der 
Walt eindig tweede en derde na 
'n uittel ook met 34 punte.

Vir dié wat Saterdag kom 
speel gaan dit R350 kos per paar. 
Dit sluit halweg en snoek-ete die 
aand in. Spelers word gevra om 
teen 10 uur daar te wees. Verlede Saterdag se vleis-pryswenners van links Niklaas van der Walt, Leonard Strydon en Johan 

Nelson.
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