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Sportverslag

5 Miljoen - die KANSA mikpunt

B

aie belangrike fondse word deur die
Sanlam Kanker Uitdaging ingesamel
om KANSA te help met sy waardevolle dienste, insluitende pasiëntfasilitering,
'n tolvrye inligtingslyn, berading, dagsorgsentrums, tussentydse huise en vrywilligersdienste. In 2018 het gholfers gehelp om 'n
totaal van R4,3 miljoen te verdien - die suksesvolste jaar sedert die jaarlikse toernooi in
1993 begin het. Vanjaar beoog organiseerders
om R5 miljoen te bereik.
Die Nasionale Sanlam Kansa gholf uitdaagreeks is reeds onderweg. Heilbron se
uitdun is volgende naweek.
Plaaslike lede kan in hierdie wonderlike
kompetisie speel en ook 'n kans staan om op
provinsiale en nasionale vlak mee te ding.

Die is drie voorgee afdelings vir mans en die
dames speel ook in hulle eie afdeling.
Pryse vir wenners van elke afdeling en
inskrywingsgeld is net R200, die meeste
daarvan gaan vir Kansa.
Verlede Saterdag se NG Suid kerkdag was
'n groot sukses en sowat 72 spelers het in die
dag gespeel, die kerk se beursie het 'n goeie
hupstoot gekry.
Die Bokkedag vind vanjaar op 28 en 29
Junie plaas en volgens die komitee is daar
sowat R35 000 se wildspryse op die spel.
Skryf vroegtydig in, daar is reeds baie
navrae en veld gaan beperk wees. Skakel
Selana by 076 856 4990 of epos die klub:
golf@heilbron.co.za.
Môre is dit gewone spel vanaf 12:00.

Rolbalnuus

A

lhoewel die winter besig is om sy
voelers uit te steek hier in die
Vrystaat, is dit vuurwarm by die
rolbalklub. Woensdae en Saterdae is daar
altyd 'n lekker bedrywigheid met heelwat
spelers op die baan, asook nuwes wat kom
inloer en dan besef dat rolbal werklik 'n
aangename sport is om te beoefen. Die
gevolg is dat die ledetal stadig maar seker
besig is om te groei. Dit gebeur egter net
met behulp van positiewe lede wat die klub
en die sport bemark. Reëlings is in volle
swang vir die Junior-ontwikkelingsprogram
wat gedurende die September skoolvakansie by Kroonstad Rolbalklub aangebied
gaan word. Met Christo Fourie, Noord
Vrystaat President se dryfkrag, sowel as die
ondersteuning van Rolbal Suid Afrika, is dit
verseker dat hierdie aksie suksesvol sal verloop. Heilbron Rolbalklub is ook trots op
die volgende spelers wat gekies is om
gedurende Juliemaand aan die Vierhoek
kompetisie deel te neem: Koos en Magda
Bierman, Amelia Galatis, Stienie Kotzee,
Judith Joubert, Hannalie Claassen en Carina
Kleynhans. Terwyl die senior spelers bedry-

Duiwe
Nuus

Die duiwe wedvlugseisoen het begin.
Daar is vanjaar 101
duiweboere in die
Vaal Posduifunie wat
teen mekaar gaan
meeding.
Heilbronklub het 2
duiweboere bygekry.
Damie
Stemmett
vlieg weer na 'n paar
jaar se aflê. Wilmé en
haar pa Kobus Els het
ook aangesluit.
Die 1ste wedvlug
vanaf Glen was vinnig met 'n koue suidooste wind. Danie en
Zenith het goed
begin deur elkeen 'n
wedvlug te wen.
GLEN Jaaroud
1. D Els, 2. Zenith
B, 3. Zenith B, 4. D
Els, 5. Crause &
Seun, 6. F Viviers, 7.
Zenith B, 8. Zenith A,
9. D Els, 10. F Viviers
GLEN OPE
1.Zenith B, 2.
Zenith A, 3. Zenith A,
4. Zenith B, 5. Zenith
A, 6. Zenith A, 7.
Crause & Seun, 8. F
Viviers, 9. Zenith B,
10. D Els.

wig is, is die klub se twee junior spelers, DJ en
Elanie Steyn, ook druk besig om 'n rolbal bekendstellingstoernooi vir jonger mense te reël.
Om Tom Watson se woorde te leen: “Hièrdie
gaan 'n groot jol wees!”
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