
Mike	  Arguelles 2015	  –	  Pine	  Ridge	  (Hole#	  17)	  123	  yards
Manny	  Lamson 2009	  –	  High	  Bridge	  (Hole#	  14)	  147	  yards
Rolly	  Azusano 2007	  –	  Silver	  Lake	  (Hole#	  11)	  137	  yards
Rollie	  Carandang 2004	  –	  Francis	  Byrne	  (Hole#	  14)	  155	  yards
Tony	  Megino 2003	  –	  Eisenhower	  (Hole#	  5)	  189	  yards
Bong	  Belmonte 2002	  –	  Beth	  Page	  –	  Yellow	  (Hole#	  4)	  160	  yards
Jon	  Salvador 2001	  –	  West	  Point	  (Hole#	  16)	  148	  yards
Clint	  Mendoza 2001	  –	  Warrenbrook	  (Hole#	  9)	  143	  yards
Rene	  Talusan 1998	  –	  La	  ToureTe	  (Hole#	  12)	  157	  yards

Player	  of	  the	  Year Rookie	  of	  the	  Year Club	  Champion
Winners	  Cup	  Champion

(AKA:	  Champion	  of	  Champions)

2016	  -‐	  Rollie	  Carandang 2016	  -‐	  Rouel	  Sabonsolin 2016	  -‐	  	  Gerry	  Kublinsky 2016	  -‐	  Lito	  Vinluan
2015	  -‐	  Roy	  Dulog 2015	  -‐	  Lito	  Vinluan 2015	  -‐	  	  Roy	  Dulog 2015	  -‐	  Lito	  Vinluan
2014	  -‐	  Allen	  Alejandro 2014	  -‐	  Manny	  Guanio 2014	  -‐	  	  Allen	  Alejandro 2014	  -‐	  Vic	  Perez
2013	  -‐	  Mike	  Maranan 2013	  -‐	  Rey	  Orimaco 2013	  -‐	  	  Bong	  Belmonte	  (Class	  A) 2013	  -‐	  Aurelia	  Pascual
2012	  -‐	  Rollie	  Carandang 2012	  -‐ 2012	  -‐	  Vic	  Perez 2012	  -‐	  Allen	  Alejandro
2011	  –	  Rhandy	  Libiran 2011	  –	  Louie	  Mercado 2011	  –	  Mike	  Maranan	  (Class	  A) 2011	  –	  Rhandy	  	  Libiran
2010	  –	  Leo	  Sapalicio 2010	  –	  Marvic	  Mendoza 2011	  –	  Rhandy	  Libiran	  (	  Class	  B) 2010	  –	  Manny	  Nierva
2009	  –	  Vee	  Morelos	  Herrera 2009	  –	  Lorenzo	  Cervantes 2011	  –	  Chito	  Bau^sta	  (	  Class	  C) 2009	  –	  Aurelia	  Baby	  Pascual
2008	  –	  Manny	  Nierva 2008	  –	  Gerda	  Sicat 2010	  –	  Marvic	  Mendoza	  (Class	  A) 2008	  –	  Clint	  Mendoza
2007	  –	  Mario	  Caingat 2007	  –	  Ernesto	  Jojo	  Tan 2010	  –	  Manny	  Nierva	  (Class	  B) 2007	  –	  Vic	  Lim
2006	  –	  Bong	  Belmonte 2006	  –	  John	  San	  Pedro 2009	  –	  John	  San	  Pedro 2006	  –	  John	  San	  Pedro
2005	  –	  Clint	  Mendoza 2005	  –	  Robert	  Alcasid 2008	  –	  Chris	  Reyes 2005	  –	  Ian	  Panopio
2004	  –	  Clint	  Mendoza 2004	  –	  Raul	  Madridejos 2007	  –	  Arnel	  Sicat 2004	  –	  Clint	  Mendoza
2003	  –	  Teddy	  Danoy 2003	  –	  Nelson	  Dizon 2006	  –	  Rudy	  Renigen 2003	  –	  Teddy	  Danoy
2002	  –	  Ferdinand	  Suba 2002	  –	  Ian	  Panopio 2005	  –	  Vee	  Herrera 2002	  –	  Chris	  Reyes
2001	  –	  Rodney	  Tero 2001	  –	  Rollie	  Tupaz 2004	  –	  Clint	  Mendoza 2001	  –	  Bong	  Belmonte
2000	  –	  Carlos	  Ervas 2000	  –	  Danny	  Musngi 2003	  –	  Clint	  Mendoza
1999	  –	  Clint	  Mendoza 1999	  –	  Tristan	  Sa^n 2002	  –	  Arnel	  Sicat
1998	  –	  Alex	  Nitorreda 1998	  –	  Bong	  Belmonte 2001	  –	  Rollie	  Carandang
1997	  –	  W.	  Gumpeng 1997	  –	  Vee	  Morelos 2000	  –	  Tony	  Megino
1996	  –	  Clint	  Mendoza 1996	  –	  Tony	  Aganon 1999	  –	  Ryan	  Bustos
1995	  –	  Rodger	  Santander 1995	  –	  Gabby	  Munson	  Jr 1998	  –	  Juan	  Caranay,	  Jr
1991	  –	  Peter	  Barrameda 1986	  –	  Noel	  Sison 1997	  –	  Vic	  De	  Castro
1989	  –	  Lito	  Zulueta 1978	  –	  Gabby	  Munson	  Sr. 1996	  –	  Len	  Camacho
1988	  –	  Lito	  Macapagal
1987	  –	  Alan	  Simeon
1986	  –	  Gaby	  Munson,	  Sr.
1985	  –	  Tony	  Rualo
1984	  –	  Ver	  Zablan
1983	  –	  Rene	  Talusan
1982	  –	  Tony	  Zoleta
1981	  –	  Rollie	  Cabilao
1980	  –	  Charlie	  Quirolgico
1979	  –	  Tony	  Abuan
1978	  –	  Joey	  Bau^sta
1977	  –	  John	  Scaglione

Hole-‐In-‐One	  Records


