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ERVARING KOM NIE OORNAG NIE

WINKELURE:

Maandae - Donderdae: 07:30 - 17:00
Vrydae: 07:30 - 16:30
Saterdae: 09:00 - 13:00

Elsstraat 44 • Heilbron • Tel: 058 852 3033

D

ie Kaapse Suidooster wat
Saterdag hier aangekom het
kon nie die geesdrif demp
van vanjaar se Bokkedag wat onder
gure weerstoestande plaasgevind
het nie. Net vier van 48 spelers kon
dit regkry om beter as hulle voorgee
te speel. Hennie Pretorius se lus vir

biltong het hom tot gemotiveer om
41 punte te speel, dalk was dit die
rustigheid van aftrede wat ook 'n
faktor was. Johan Jonck, besoeker
van Pretoria, was tweede met 38
punte. Julyan Bruyns speel sy
normale konstante gholf en eindig
derde na 'n uittel teen Pierre

Reynecke op 37 punte. Dit wil
voorkom of die Sages-manne die
wintertoestande beter benut as die
jongmanne. Die manne in die eerste
vier plekke se ouderdomme is
almal bo 60. Dit laat jou dink, nê?
Daar was 16 pryse op die spel, bo
verskyn al die wenners van die dag.

ROLBAL SPEEL WEER KOMPETISIES
D

aar word gesê dat as jy
ouer word dan word jou
bloed dunner en jy kry
gouer koud, maar ten spyte van die
winterkoue lyk dit nie of dit
werklik waar is nie, want
Woensdae en Saterdae is die
rolbalspelers op die baan en daar
word lekker gerol. Daarmee wil ek
nou nie sê al die rolbalspelers is
oud nie, inteendeel.
Alhoewel baie rolbalklubs
finansieel geaffekteer is deur die
inperking en heelwat klubs hul
deure moes sluit, is Heilbron
Rolbalklub nog gesond te danke
aan die positiwiteit en
ondersteuning van sy lede.
Saterdae se kompetisies word
goed ondersteun en die afgelope
Saterdag is daar weer goeie rolbal
gespeel en het die kombinasie van
oupa en kleinseun met die louere
en die Spurprys weggestap. Daar

is gereeld van oupa se kant af
instruksies gegee, jy moet gras vat,
nee jy is te sterk en dan die
motivering “dis nou 'n mooi “shot”
en dan stap oupa breëbors eenkant
toe. Met al die instruksies en
aanprysings het Whity Joubert en
kleinseun DJ Steyn as wenners uit
die stryd getree.
Rolbal is soos die slagspreuk sê,
“sport for all”.
Rolbal is 'n familiesport wat vir
ouer spelers die geleentheid gee
om saam met hul kinders en
kleinkinders die sport te kan
beoefen. Daarom wil die bestuur
mense uitnooi om deel te kom

raak van hierdie wonderlike sport.
Kom kuier saam Woensdae en
Saterdae om 13:45, ons help met
graagte.

Wenners Whity Joubert en DJ Steyn.

