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Geldpot staan steeds

D

ie Heilbron Gholfklub het verlede
naweek hulle jaarlikse Bokkedag
aangebied. Die dag is goed ondersteun deur spelers en besoekers van
Bloemfontein tot in Pretoria. Al twee dae is
gewen deur besoekers, wat weer bewys het
dat die voorgee-stelsel nie gunstig is vir
plaaslike spelers nie. Beide dae se wen tellings was 41 punte.

Spelers kon ook wed op die moontlike
wenner van Saterdag en gelukkig vir die
klub het 'n buiteperd gewen en kon die klub
die hele geldpot hou. Gedurende die veiling
Saterdag is daar 'n bok en 'n skaap opgeveil
en koop Chris Schutte (links) die skaap vir
R3 000. Hy moes egter hulp kry om die
mooi Vrystaat skaap te dra. Jan Sauer was
byderhand om Chris te help.

Chris Schutte (links) en Jan Sauer.

Britz seuns presteer op
die rugbyveld

Handré Britz (Bees) 0/13 rugbyspeler van Hoërskool Heilbron is gekies vir die Vaaldriehoek Streekspan wat van 24 tot 28 Junie 2019 in
Naboomspruit deelgeneem het. 25/6: Noord Transvaal Noord verloor
5-0. 26/6: Wes Transvaal gewen 26-12. 27/6: Verre Noord verloor
19-12. Finale: Natal gewen 17/7. Die Britz gesin bedank die gemeenskap, alle afrigters en borge vir hulle bydraes. Hy neem die naweek
op 6/7 deel in Pretoria by Hoërskool De Wilgers in die B-span. Daar
sal dan 'n toergroep gekies word. Sterkte Bees.

Tiaan Britz was gekies vir die Valke-span. Dit is 'n groot
prestasie vir een van Hoërskool Heilbron se leerders en 'n
hoogtepunt om die 2019 seisoen mee af te sluit. Daar hoef
nie teruggestaan te word vir ander skole nie. Die Valkespan is gekies uit 1 870 leerders/spelers in die streek en
plus minus 180 skole was verteenwoordig. Dis 'n voorreg
om gekies te word vir die Valke span. Die Britz gesin
bedank die skoolhoof, ouers, spanmaats en die onderwysers/resse, al die afrigters en almal wat hom geborg
het en bygedra het.

Heilbron Krieketklub nuus

Six a Side kriekettoernooi

S

es spanne het deelgeneem aan die
toernooi en het Punjabi Boys het teen
Heilbron dorpspan in die finaal
gespeel en gewen. Die toernooi is gehou vir

Six a Side wenners Punjabi Boys.

fondsinsameling vir Heilbron Dorp Krieketklub met die oog op die
liga wat begin in Augustus. Heilbron Krieketklub bedank Pakworks
vir die borg.

