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Saterdag 17 Augustus was 'n rus naweek vir die 
duiwe. Daar is wel 'n duiweveilig gehou op Vrydag 
16 Augustus te Tweeling. Daar kon duiwe gekoop 

KRANSFONTEIN Resiesduifklub
word wat eerskomende naweek 24 Augustus vanaf 
Hanover vlieg en daar is groot kontantpryse te wen.

Wedvlugte vanaf Hanover was vinnig as gevolg van 'n 
wind skuins van agter en het hul 'n gemiddelde spoed van 
78 kpu gehandhaaf. Die wenduif het die 540km in ses en 
3/4 uur afgelê.

Zenith hokkie is vanjaar kookwater en het albei wed-
vlugte gewen.

Die duieweklub se junior Wilné Els begin al beter doen 
en was 4de en 6de in die junior afdeling in die VPU.

HANOVER JAAROUD
1. Zenith B, 2. F Viviers, 3. Zenith A, 4. Zenith B,         

5. Zenith A, 6. Crause & Seun, 7. Zenith B, 8. Zenith 
A, 9. Zenith A, 10. Zenith A.

HANOVER OPE
1. Zenith B, 2. F Viviers, 3. Zenith A,  4. F Viviers, 5. 

F Spangenberg, 6. Zenith A, 7. Zenith B, 8. F Viviers, 9. 
Zenith B, 10. F Spangenberg.

HEILBRON DUIWEKLUB

Saterdag was dit vir lede van die Rolbalklub 'n groot 
voorreg om die sport aan 'n paar van die Hoërskool 
se leerders te demonstreer. Alhoewel die sport dalk 

vreemd voorgekom het vir jong rugby- en hokkiespelers, 
het almal die oggend se skewe rol om reguit te eindig 
baie geniet.

Daar is groot waardering vir DJ Steyn met hierdie     
inisiatief, asook die reëlings van die aanbieding.

Die dag is afgesluit met 'n heerlike worsrolletjie-ete 
geborg deur San-Jo’s.

Soos reeds genoem word die laaste borgdag van die 
huidige seisoen eerskomende Saterdag gehou en 
Woensdag 28 Augustus word 'n dames-teen-mans mid-
dag gehou. Ná die spel gaan die dames deur die mans 
bederf word met 'n lekker ete om vrouemaand af te 
sluit, maar ook om dankie te sê vir hulle harde werk 
gedurende die afgelope seisoen.

Die algemene jaarvergadering vind plaas op 
Donderdag 12 September.

Jeug leer meer van rolbal

Die dameskomitee beplan hard aan volgende 
naweek se damesdag en hulle gaan dit vir alle 
spanne lekker maak. Alle spanne kry 'n "goodie 

bag" vol verrassings. Besighede kan gerus hulle kantoor-
dames inskryf vir die dag, dit is 'n ideale geleentheid vir 
spanbou.

Die BASF Rydercup is reeds  in volle swang en hope-
lik gaan Heilbron die bordjies hierdie jaar verhang en die 
koppie huis toe bring, Frankfort was die afgelope twee 
jaar die wenners en met die tuisbaan-voordeel gaan hulle 
dit nie maklik vir die besoekers maak nie.

Oos-Vrystaat ligaspan het uitstekend gevaar in die 
interprovinsiale SLA spelkompetisie. Hulle eindig 
tweede in die finale rondte wat verlede week op Heron 
Banks beslis was. Jackie Leonard was deel van die Oos-
Vrystaat span.

Vanaand sal daar weer 'n “money draw” trekking wees 
en die pot staan op R 750. Die klub sal Saterdag gesluit 
wees, maar die wat graag wil speel is welkom. Die 
Heilbron Rydercup span is soos volg:

Spankaptein: Julyan Bruyns

Gholfdames nooi spanne uit
Spanbestuurder: Herman Claasen
1. Jackie Leonard
2. Gerrie Muller
3. Zagaria Mholo
4. Eben Stander
5. John Watson
6. Riaan Schutte
7. Julyan Bruyns
8. Edward Muller
9. Leonard Strydom
10. Niklaas van der Walt
11. Edmund Els
12. Abrie Watson
13. Dale Basf
14. Obie Oberhaulser
15. Johan Nelson
16. Kobus Weilbach
17. Wiam Rautenbach
18. Aubrey Giles
19. Willem van Schalkwyk
20. Ben Nel

SPERTYD

Op die foto bo Danie du Plessis van San-Jo's wat die verversings geborg het en DJ Steyn wat die dag gereël het. 


