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Spar Wes-Kaap bied plaaslike vroue
’n bederfdag ten bate van borskanker
Almal ken ’n merkwaardige vrou. Of
dit nou jou ma, suster, vriendin of
tannie is – iewers in jou lewe het jy
al ’n vrou ontmoet wat jou hart vol
en gees lig gelaat het.

Oktober is Borskankermaand en
Spar WesKaap bied dan ’n heerlike
oggend vir vroue aan op 25 Okto
ber.

Dit vind plaas by Spar se versprei
dingsentrum in Sheffield Park. Die
oggend beloof om propvol verskei
denheid, vermaak en inspirasie vir
elke vrou te wees.

Gaste sal bederf word met ’n fan
tastiese gratis geskenkpak, asook ’n
viergangontbyt, voorberei deur die
fynproewerkok Mark Hoberman.

Vroue sal mooigemaak word van
binne en buite deur gaste soos Janie
du Plessis, wat inspireer met haar
verhaal van dapperheid en oorwin
ning, en Jane Shonfeld, die bekende
voorkomskonsultant.

Andriette Norman van Idolsfaam
sal die ore bederf met haar pragtige
stem en voetstampmusiek, terwyl
Corné Krige, voormalige Springbok
rugbykaptein, die gebeure sal lei as
die seremoniemeester.

Spar WesKaap wys dat vroue vir
hulle baie beteken.

Die opbrengste wat met hierdie

geleentheid ingesamel word, sal
aan die Borskankervereniging ge
skenk word, ten bate van die bevor
dering van navorsing vir goeie voor
koming van en sorg vir dié siekte.

Kaartjies is beskikbaar teen R300
per persoon. Om jou bespreking te
bevestig, faks ’n betalingsbewys na
0 021 421 4804 of stuur ’n epos na
debbie.degoede@tbwa.co.za.

Andriette Norman van Idolsfaam sal by dié dag optree.           Foto: VERSKAF

FOKUS OP DIE SPARBEDERFDAG VIR VROUE

Josh is wel kort, maar sy kennis is lank

Die WP én die Boland het hul
spanne bekend gemaak vir die
SA mid-amateurtoernooi (vir
spelersoueras35jaar)watvan13
tot17OktoberbydieRoodepoort-
klub sal plaasvind.
DieWP-span is: Craig Poulton

(Rondebosch, kaptein), Deon
Brown (Somerset-Wes), Mark
Booysen (Royal Cape), Eric Lef-
son (Steenberg),AndrewMackie
(Strand), Ludwig Schreuder
(Bellville), Wyers van Rensburg
(Strand) en Adrian van Vuuren
(Milnerton).Diespanbestuurder
is Brian Lefson.
Lefson is natuurlik ook die di-

rekteur van gholf van die WP
Gholfunie en die spanbestuur-
der, Brian (’n oud-WP-speler), is
die pa van Eric.
Die Boland-span is: George

Prinsloo(Malmesbury,kaptein),
Brian October (Paarl), Japie
Koopman (Kuilsrivier), Ralph
Fransman (Kuilsrivier), Piet
Myburgh (Kuilsrivier), Ferdie
van der Merwe (Malmesbury),

Paul Baatjies (Swellendam) en
André van Dyk (Vredenburg).
Spanbestuurder: Servaas de
Kock.

Blinde professor skitter
Die 45-jarige Garrett Slattery, ’n
professor in aktuariële weten-
skap aan die Universiteit van
Stellenbosch,hetgeskitterbydie
Wêreldtoernooi vir blinde gholf-
spelers wat in Noord-Ierland
plaasgevind het.
Slattery was die naaswenner

in die B2-afdeling. Sy netto-tel-
ling was ook die derde beste van
al die spelers.
Slatterybeskikoorslegssowat

5% sig.
By die SA toernooi vir ge-

stremde spelers vroeër vanjaar
op Erinvale, het hy aan my gesê
sy doelwit is om onder die top-5
in die Wêreldtoernooi te eindig.
Welgedaan Garrett!

Sweedse ervaring vir junior
Die 13-jarige lid van die Somer-
set-Wes-gholfklub Devon Tho-
mas het ’n ongelooflike gholfer-
varing agter die rug.
Thomas en sy afrigter, Josh

Bezuidenhout, was die laaste
paar weke in Swede waar Tho-
masaan’npaartoernooiedeelge-
neem het.

Bezuidenhout,watdeeltydsaf-
rigting doen by die SA Gholfont-
wikkelingsraad en verder heel-
tyds juniors afrig by die Somer-
set-Wes-klub, sê Thomas het so-
wat drie jaar gelede met gholf-
lesse begin.
“Hy was een van die kinders

wat ekafgerighet byons ontwik-
kelingsklinieke en hy het beson-
der gou ’n aanleg vir die spel ge-
toon.”
Bezuidenhout sê dat Thomas

(4-voorgee) die bal besonder ver
slaan vir iemand wat so jonk is.
Volgens Bezuidenhout het die

Sweedse Gholfvereniging hulle
genooi, want hulle wou eerste-
handsekennis opdoenoorwat in
Suid-Afrikagedoenwordomspe-

lers, wat van armer gemeen-
skappe kom, te help om gholf
baas te raak.
Die 33-jarige Bezuidenhout is

dalk korter as die meeste 13-ja-
rige spelers wat hy afrig, maar
hy is ’n goeie kenner én speler
van die spel en boonop kommu-
nikeer hy baie goed met die ju-
niors.
Hy het al twee keer Somerset-

Wes se klubkampioenskapstoer-
nooi gewen.
Bezuidenhout het op 9-jarige

ouderdom lid geword van die So-
merset-Wes-klub.
“ ’n Klublid, Louis Gadd, het

my ledegeld al die jare betaal tot
diedagwatekself ’neie inkomste
begin verdien het.”

wenk van die week
Slim gholfspelers beplan deeglik vir

moontlike reën. Gehaltereënklere is
prioriteit 1. Sorg dat jy twee hand
doeke en ‘n katoenhandskoen (2 is
nog beter) in jou sak het. Skoene wat
waterdig is, asook ‘n sambreel wat
reën én wind kan hanteer, is ook ‘n
móét. Om seker te maak jy het al die
reënweertoerusting, besoek ‘n tak van
die Golfers Club.

Kenilworth 0 021 761 8889
SomersetWes 0 021 852 8598

Dís waarom Trevor deesdae sukkel

Almalwasvol lofvirdiewenner
van die KLMNederlandse Ope,
Darren Clarke.
Darrensevrouis tweejaarge-

lede aan kanker oorlede en dit
het hom lank geneem om weer
ten volle op die gholfbaan gefo-
kus te raak.
Ek het egter opgelet dat Dar-

ren die laaste paarmaande baie
hard aan sy spel gewerk het.
Hy het vanjaar reeds twee se-

ges in die Europese reeks be-
haal.
Hy is beslis op pad terug om

weer een van die grotes in wê-
reldgholf te raak.
’n Kenmerk van sy spel is dat

hy die bal ontsettend hard met
sy dryfhoue slaan.
Clarke se sege het ook Nick

Faldo se kapteinskeuses vir die
komende Ryderbeker-toernooi
makliker gemaak.
Die ervaring van Clarke sal

beslis baie waardevol vir die
Europese Ryderbeker-span
wees.
My eie spel in die KLM-toer-

nooi was ’n bietjie verroes.
Ek het die laaste vier weke

omtrent niks gholf gespeel nie.
Ek het gesukkel met my bof-

houe, wat ek te veel gehaak het.
Ek speel nie vandeesweek in

dieGleneagles-toernooi inSkot-
land nie.
Ek is tansbesig omvoor te be-

reik vir twee belangrike toer-
nooie wat daarna vir my wag.
Dié toernooie is die Switserse

Ope en die Mercedes-toernooi
in Duitsland. Slegs die top70-
spelers in die Europese reeks is
na dieMercedes-toernooi uitge-
nooi.
Ek het ’n paar vrae van lesers

ontvang en beantwoord dit
graag:
Vraag: Hoekom sukkel Tre-

vor Immelman so baie met sy
peil die laaste tyd? Hy het om-
trent nog nie weer goeie gholf
gespeel nadat hy die Meesters-
toernooi gewen het nie?
Antwoord: Ek het in die

laaste ronde van die Britse Ope
saam met Trevor gespeel en ek
was nogals geskok om te sien
hoe Trevor sy stok agter die bal
sit.
DiegesigvanTrevorseysters

enhoute iswawydoopwanneer
hy sy stok agter die bal sit.
Dit lyk vir my hy wil daar-

deur sy swaai vinniger op sy

voorkeur-vlak (plane) kry,
maar ek deel nie sy denkwyse
nie.
Hy het die bal tydens die

laaste ronde van die Britse Ope
sleg geslaan.
Ek dink hy sal beslis ’n paar

veranderings moet maak as hy
weer bestendige gholfwil speel.
Ek dink ek het goeie raad vir

hom,maar glo nie hy sal luister
nie. Hy dink seker wat weet ’n
ou “pro” soos ek.
Vraag: Wat is jou opinie van

spelers wat met die lang set-
stokke set? Behoort dit verbied
te word in gholf?
Antwoord:DieR&Ahet gesê

hy besin oor die gebruik van
lang setstokke in toernooi-gholf
en daar is dus ’n moontlikheid
dat dit verbied sal word, maar
ek glo nie dit sal gebeur nie.
Ek dink persoonlik die lang

setstokkeis ’ngoeieuitvindsel–
veral vir spelers wat gebuk
gaan onder die gevreesde
“yips.”
Vir spelerswat die “yips”het,

is veral kort sethoue ’nnagmer-
rie.Die lang setstokkegee sulke
spelers weer ’n kans om in die
spel te bly.
Bernhard Langer is ’n baie

goeie voorbeeld van iemand vir
wie die lang setstok ’n tweede
gholfloopbaan gegee het.

‘Sportlui van
SA afgeskeep’
Geriewe by
oefenkamp vóór
Spele skokkend,
sê doelwagter
ADNAAN MOHAMED
Singapoer

Sportlui se belange kom nie
altyd eerste in Suid-Afri-
kaanse sport nie.

Só het Mariëtte Rix, ’n speler
vandieSAhokkiespan,gisterhier
in ’n openhartige onderhoud aan
Die Burger gesê.
“Atlete (sportmanne en -vroue)

se belange moet eerste kom, maar
dis eintlik hartseer dat ons nie al-
tyd die ondersteuning van sekere
menseinonseie landkrynie,”vol-
gens die doelwagter.
“Ons moes teen ons eie admini-

strateursbakleinetomby ’nOlim-
pieseSpeleuit tekom.Asdingenie
altyd goed verloop nie, draai ons
teen ons eie mense. Ek weet nie
hoekom dit so is nie, maar onge-
lukkigisbaievanonsSuid-Afrika-

ners as ’n nasie baie negatief.
“Sulkedingeblyaltyd indiespe-

lers se agterkop, want as ons mis-
luk,gaanhullesêonshetgesê julle
is nie goed genoeg nie.”
Rix het gesê die hokkiespelers

was baie ongelukkig oor die ge-
riewe by die oefenkamp in Suid-
Korea. “Die toestandvandievelde
was skokkend. Ons was bang ons
gaan beserings opdoen.”
Rix meen daar sal daadwerklik

nadiestrukture inSuid-Afrikage-
kyk moet word sodat sportlui op
diebestemaniermoontlikvoorbe-
rei word. Die sportlui moet eerste
kom.DieSAspanhet positiewe te-
rugvoeringvandiebreiersvandie
voorste hokkiespanne in die wê-
reld gekry.
“Die gevoel was dat ons uitste-

kend gevaar het. Met ’n bietjie ge-
lukkonvandieuitslaedalkanders
gewees het. Ons het van ons beste
hokkie tot nog toe by die Spele ge-
speel. Die standaard van hokkie
endiemanierwaarop onsdiewed-
stryde benader het,was baie goed.
“Ons is ’nbaie jongspanendoen

ervaring op, maar sal meer inter-
nasionale kompetisie moet kry.”

In die Kalklig

Die bodyboarder Johnny Maritz Woensdag diep in ‘n barrel by die Nomad Kalkbaai Shoot Outbyeenkoms. Hy het in die eindronde teen Jared Houston, Sacha
Specker en Joshua Kleeve deelgeneem. Die wenner sal eers môre by die prysuitdeling van die kompetisie bekend gemaak word. Foto: PETER LAMBERT

KLEINMOND. – Christiaan Bas-
son het gister hier ’n beduidende
voorsprong op die Arabella-baan
weggesmyt.
Vyf ander spelers was méér as

gewillig om sy plek as die gesa-
mentlike voorlopers ná die eerste
ronde van Vodacom se Origins-
gholftoernooi te neem.
Bassonwasmet vier putjies oor

op ses houeminder as die baansy-
fer en los voor sy teenstanders.
Maardiéjongelinghetindiepyl-

vak seker begin dink aan die gure
weer wat vir môre voorspel word
en die belangrikheid van ’n goeie
voorsprong, want in ’n oogwink
het hy ses houe aan syfer afge-
staan.
Hy moes uiteindelik met ’n

ronde gelyk aan syfer (71 houe) te-
vrede wees.
Dit het die weg gebaan vir Tre-

vor Fisher jr., George Coetzee,
Jean Hugo, Steve van Vuuren en
GarthMulroy om saam die leisels
te neem. Hulle het ’n 69 op hul tel-
kaart ingevul.
Een van die groot name onder

die deelnemers, Richard Sterne,
volg kort op die hakke van die
voorlopers. Dié toernooiwenner
in die Europese PGA-reeks het ’n
telling van 70 hier aangeteken. –
Medewerker

Basson voor
en toe. . .


