
HEILBRON HERALD 28 JUNIE 20198 SPORT

Sportverslag

DUIWEKLUBNUUS
Verlede Saterdag se wedvlug was 

vanaf Dewetsdorp oor 'n afstand van 
280km. Die duiwe se gemiddelde 

spoed was 84km/h. Die weer en winde was 
in hulle guns, gevolglik het hulle vinnig op 
mekaar hier aangekom. Zenith het die 1ste 
Jaaroud duif geklok en Danie Els die Ope 
Duif. 

DEWETSDORP JO
1. Zenith B, 2. D Els, 3. Zenith A, 4. Zenith B, 5. F Viviers,           

6. Zenith B, 7. Stemmett Hokke, 8. Stemmett Hokke, 9. Zenith A, 
10. Stemmett Hokke.

DEWETSDORP OPE
1. D Els, 2. F Viviers, 3. D Els, 4. Zenith A, 5. F Viviers, 6. Zenith 

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

Heilbron Ruiterklub nooi almal uit na 
hulle jaarlikse Julie geleentheid, hier-
die jaar genome ”Om die Koppie” te 

Vegkopterrein. Vir die “Dress Up” besluit jy 
op jou eie tema, gepas vir die dag. 

Ruiters skryf hierdie jaar in as 'n span van 
twee. Die roete van ongeveer 15km skop af 
by die Vegkopterrein met 'n kort hindernis- 
baan. Dit strek dan oor die koppie en verby 
Enkeldoringdam en dan terug na die Vegkop- 
terrein. Daar sal weer ietsie te ete en te drink 
te koop aangebied word op die terrein. 

Heilbronners kan gerus hulle dansskoene 
solank afstof en die dag kom afsluit saam met 
die ruiters met 'n heerlike dans. Bring 'n man-
djie met eie eet-, drinkgoed en eetgerei saam. 
Vure sal ook beskikbaar wees vir diegene wat 
wil braai.

"Om die 
Koppie"
hindernis
Kom dans saam 
in "Mexico" 

Die jaarlikse Bokkedag by Heilbron 
Gholfklub het vandag afgeskop en 
daar gaan sowat 80 spelers oor twee 

dae meeding vir 16 karkasse wat op die spel 
is. Gholfers kom elke jaar van ver af om aan 
dié dae deel te neem.

Verlede Saterdag het Heilbronners ook 
hulle deel vir KANSA gebring en daar was 
sowat 28 spelers wat gespeel het. Daar was 
ook 'n suster aan diens vir dié wat wou bloed 
trek vir 'n jaarlikse prostaattoets. Charl van 
Niekerk van KANSA het die belangrikheid 
van so 'n dag beklemtoon en wat die Nasionale 

Bokke wag vir wenners

Wenners van die Sanlam KANSA uitdaag rondte op Heilbron soos volg agter vl: Gerrie 
Muller (Klubkaptein), Charl van Niekerk (KANSA) en Wiam Rautenbach (C-afdeling). 
Voor vl: Obie Oberholzer (B-afdeling), Willie Pretorius (Hoogste bod op bottel wyn) 
en Loraine Pretorius (Dames afdeling).

Sanlam KANSA-dag inbring. Daar was ook 
'n veiling van 'n paar items en die geld is vir 
KANSA geskenk.

Die uitslae van soos volg: 
• A-Afdeling: Z Moholo 38, J Leonard 34, 

G Muller 31. 
• B-Afdeling: O Oberholzer 38, E Stander 

38, N van der Walt  38.  
• C-Afdeling: W Rautenbach 34, P van 

Staden 33, J Lombard 32. 
• Dames-Afdeling: L Pretorius 30, C 

Adlem 29 en C Davis 29.

Saterdag 29 Junie 2019


