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Sportverslag

Damesdag &
Rydercup volgende
M

et die Boeretreat naweek wat afgemerk is op
die kalender, lê die Rydercup voor vir die lede
van Heilbron Gholfklub. Vanjaar word dit op
Frankfort aangebied op 23 en 24 Augustus. Heilbron se
span is reeds gefinaliseer en lede wat graag in die kompetisie wil speel moet hulle name vir die reserwelys
opgee by Gerrie Muller. Die dameskomitee
beplan om op 31 Augustus 'n damesdag te
hou en kan spanne van 4 inskryf vir die
dag. Suzilda Muller reël die dag en sal die
koste per span van vier R500 wees. Dit is
'n ideale geleentheid om gees te bou tussen
die dames op kantoor.
Wat die Boeretreat aanbetref, was daar
oor die twee dae 216 gholfers wat gespeel
het, die eerste bof moes spelers vanaf ‘n
Afritwa afslaan en 72 gholfkarretjies is
ingehuur vir die geleentheid.
Vrydagaand se money draw is gewen
deur Antonie Muller en hy kry R2 500 vir
sy getroue bywoning, Vrydagaand se geldpot staan weer op R250. Saterdag is daar
gewone gholf en afslaan is vanaf 12:15.

Gholfspelers in aksie.

KRANSFONTEIN Resiesduifklub

O

p 3 Augustus 2019 het Kransfontein Resiesduifklub vanaf Noupoort gevlieg. Daar het 472
duiwe deelgeneem in die reis. Die duiwe is 07:45
losgelaat. Met die loslating was 'n ligte suidwestewind
en met duiwe se aankoms by hokke het daar 'n sterk
noordwestewind gewaai. Die wenduif is deur Wolmarans
Hokke geklok 14:15. Die distansie was 503 km tot by die
wenduif se hok. Die wenspoed is 1287.771 meters per

minuut.
Hier volg die uitslae:
1ste - Wolmarans Hokke, 2de - Wolmarans Hokke,
3de - Liefde Hokke, 4de - Bosman & Seuns, 5de Wolmarans Hokke, 6de - Spartan Pigeons, 7de - Fourie
Hokke, 8ste - Wolmarans Hokke, 9de - FED Hokke,
10de - FED Hokke.
Die eerste 80 duiwe is geklok binne 16min 18sek.

D

COLESBERG JAAROUD
1. Zenith B, 2. Zenith B, 3. Zenith A, 4. Zenith A,
5. Zenith A, 6. Zenith B, 7. Zenith B, 8. Zenith B,
9. Zenith B, 10. Zenith B.

HEILBRON DUIWEKLUB

ie duiwe het die eerste keer vanjaar met 'n kopwind te doen gekry met die vlug vanaf Colesberg.
Hulle het in 'n sterk noordewind meer as 6 ure
gevlieg aan die 470km.
Zenith se A & B spanne het in die jaaroud wedvlug die
eerste tien posisies gevul. In die ope wedvlug het Frikkie
Spangenberg gewen. Dié duif het ook die tweede plek in
die Vaal Posduif Unie behaal.
Die junior lid, Wilné Els het in die junior afdeling in
die VPU 'n 5de plek en nog drie ander plekke behaal. Die
senior lede van die klub is baie trots op haar.

COLESBERG OPE
1. F Spangenberg, 2. Zenith B, 3. F Viviers,
4. F Viviers, 5. Zenith A, 6. Zenith B, 7. Zenith A,
8. Zenith A, 9. F Viviers, 10. F Viviers.
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