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Waldo Snyman, oud-leerder van Hoërskool Heilbron is hierdie jaar deel van die 
Internasionale Rugby Instituut in Pretoria. Hy is gekies om die Pumas o/20 span as 
heelagter te verteenwoordig in die 2019 Currie-beker span, en het reeds sy eerste 
wedstryd gespeel teen die Limpopo Bulle o/20 wat die Pumas geklop het. Verder het 
hy ook die Naka Bulle Rugbyklub se o/20 span verteenwoordig hierdie seisoen in die 
Volcano reeks.

 Heilbronner presteer

Verlede Saterdag het die duiwe vanaf 
Smithfield, 353km, gevlieg. Daar 
was byna geen wind nie en die duiwe 

het 'n hoë spoed gehandhaaf.
In die jaaroud wedvlug het Frikkie 

Spangenberg se duif vir hom sy 1ste wen 
van  die jaar besorg, Dié duif was 45ste in 
die Vaal Posduif Unie.

In die Ope wedvlug het Frik Viviers die 
1ste drie plekke verower. Die 1ste ope duif 
was 20ste in die Vaal Posduif Unie. Geluk 

aan Heilbron se duiweboere wat goed gedoen het. 

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

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

SMITHFIELD JO
1. F Spangenberg, 2. Zenith B, 3. F Spangenberg, 4. Zenith A, 5. 

F Viviers, 6. Zenith B, 7. F Viviers 8. F Viviers, 9. Stemmett Hokke, 
10. Zenith B.

Op 13 Julie 2019 het Kransfontein 
Resiesduifklub vanaf Gariepdam 
gevlieg. Daar het 519 duiwe deelge-

neem in die reis. Die duiwe is 07:45 losge-
laat. Die wenduif is deur Jakes Jacobs ge-
klok 13:07. Die distansie was 420km tot by 

HEILBRON Duiweklub

Alhoewel die winterwindjie sommige 
dae maar erg koel raak is dit verbly-
dend om elke Woensdag en Saterdag 

'n goeie opkoms by sosiale spel te sien, en 
dan word daar ook gedurende die week ge-
reeld spelers gesien wat op hul eie kom 
oefen. Eerskomende naweek vind die 
Vierhoek-toernooi te Bethlehem plaas. Dit is 
vier sub-distrikte wat teen mekaar meeding 
en Heilbron Rolbalklub word sterk verteen-
woordig deur Judith Joubert, Amelia Galatis, 
Hannalie Claassen, Carina Kleynhans, Koos 
Bierman, Magda Bierman en Stienie Kotzee. 
Voor die winter sy ystande gaan bêre word 'n 
sop-aand beplan vir Donderdagaand 2 
Augustus, ook met tuisgebakte brode uit die 

KRANSFONTEIN Resiesduifklub
die wenduif se hok. Die wenspoed is 1300,607 wat in meter per 
minuut gemeet word.

Hier volg die uitslae: 1ste - Jakes Jacobs, 2de - FED Hokke, 3de 
- FED Hokke, 4de - Jakes Jacobs, 5de - Jakes Jacobs, 6de - 
Wolmarans Hokke, 7de - Spartan Pigeons, 8ste - FED Hokke, 9de 
- FED Hokke, 10de - Wolmarans Hokke.

boonste gestoeltes. Die rolbaldag wat op 27 Julie gehou sou word is 
gekanselleer weens ander gebeurlikhede wat op dieselfde dag plaas-
vind. 

Die laaste borgdag vir die huidige seisoen vind plaas op 24 
Augustus en daarna sal die baan gesluit word vir die jaarlikse 
instandhouding, presiese datums van die sluiting sal later deurgegee 
word. Daar word beplan om hierdie jaar weer 'n nuwe bolaag (top-
ping) op die baan aan te bring. Met die rolbalseisoen se einde in sig 
is die algemene jaarvergaderings ook op die kalender, Valsrivier 
Sub-Distrik 17 Augustus, Noord-Vrystaat 7 September en Heilbron 
Rolbalklub 12 September. 

Die bestuur van die rolbalklub wil weereens die bestuur en perso-
neel van die Heilbron Herald bedank vir gereelde plasing van die 
sportberigte en die beter kwaliteit papier waarop die koerant gedruk 
word maak lees nog lekkerder.

HEILBRON Rolbalklub

Wilge Hengelklub het Saterdag 13 
Julie 'n klubkompetisie gehou te 
Morgenzon langs die Vaaldam. 

Dit was maar 'n moeilike wintershengeldag.  
Die opkoms was maar skraal, die koue het 
blykbaar 'n paar hengelaars afgeskrik.

HEILBRON Wilge Hengelklub
Uitslae is soos volg:
Seniors: 1. Derick Tolmay, 2.  GP Rossouw, 3.   JD Claassen
Juniors: 1.  Dean Tolmay
 Die volgende kompetisie vind plaas in September. Vir meer 

inligting skakel GP Rossouw by 082 319 9472 of Derick Tolmay by 
084 586 9113.

Met die vakansie agter die rug en die 
opkoms daartydens maar skraal, 
kan spelers uitsien na 'n besige 

program wat voorlê. Die Boeretreat is oor 
twee weke en einde Augustus is dit BASF 
Ryder Cup tyd. Dié wat nog wil inskryf vir 
Vrydag se gholf voor die Boeretreat sal 
ongelukkig op 'n waglys wees, daar is reeds 
'n vol veld van 72 spelers. Saterdag  se gholf 
behoort aan die borge en word slegs op uit-

Dis nou weer tyd vir gholf
nodiging gedoen. Die Ryder Cup span is voorlopig gedoen, maar die 
gevoel is dat dit kan verander en gaan dit bereken word op deelname 
deur die jaar, so vir die wat nie baie gespeel het nie, kom by die klub 
uit dit kan jou plek verseker. Die koppie staan op Frankfort maar dit 
is 'n goeie jaar om hom terug te bring. Verlede Saterdag was 'n   
handjievol spelers op die baan en Johan Nelson het die beste gevaar. 
Die putjiespel wedstryde moet nog afgehandel word en dit lyk of 
daar weer môre nog 'n paar wedstryde gespeel gaan word. Daar sal 
gewone spel wees vanaf 12:00. Moenie vergeet van die draw 
vanaand nie, dit staan op R2 000.


