
Spertyd vir bydraes en advertensies 
vir die koerant is  WOENSDAG om 

10:00. Indien u enige nuus 
het, skakel asseblief

vir Jolandri by 079 846 1075.
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Wen 'n speenkalf
Klubkampioenskappe het die manier om die beste 

uit spelers te haal, maar jy moet vir 36 putjies kan 
konsentreer. Jackie Leonard is gholf-fiks en sy 

wen telling wys dit ook. Hy het sy titel met sukses 
verlede Saterdag tydens die jaarlikse klubkampioen-
skappe verdedig. Hy wen met 'n telling van 2 oor baansy-
fer, 146 houe vir die dag. Die kampioenskappe word in 
voorgee afdelings ook gespeel, Obie Oberholzer eindig 
eerste in die B afdeling met 171 houe. Steve Maloka wen 
die C afdeling met 185 houe en Jerry Nhlapo was die 
senior afdeling wenner oor 18 putjies met 88 houe. 

Christene Strydom speel 'n goeie rondte van 90 houe om 
as die dames kampioen gekroon te word.

Die AP Kerk op Heilbron bied op 6 April hulle dag 
aan en daar sal R10 000 se vleispryse op die spel wees. 
Buiten dit kan jy ook 'n speenkalf wen as jy 'n hole in 
one die dag slaan. Vir 'n skamele R300 per inskrywing 
kry jy ook halfweg en aandete. Die formaat is best drive 
betterbal. Skryf in by Selana 076 856 4990 of Lukas 
Swart 082 322 5150.

Die naweek is daar Saterdag vanaf 12:00 gewone 
spel. 

Tydens KRK se algemene jaarvergadering is die volgende lede tot die klub se bestuur vir 2019 gekies: Op die foto van links voor is: Martie Griesel 
- sekretaresse, Ronel Fourie - Wedvlugsekretaris, Rensche Kriel – tesourier en Johan Fourie - Wedvlugsekretaris. Agter: Marianne Swart - 
reklamebeampte, Riaan Kriel - Voorsitter en Willem Muller - Ondervoorsitter.

Duiwe Nuus

Tydens die Noord-Oos Vrystaat Posduif Federasie se algemene jaarvergadering is die 
volgende lede tot die bestuur verkies vir 2019: Op die foto voor: Peet Crouwkamp - 
wedvlugsekretaris, tesourier en sekretaris. Agter: Johan Smalberger - vervoerbeampte, 
Dries van der Walt - Ondervoorsitter, Riaan Kriel - Voorsitter en Fritz Wolmarans - 
bykomende lid.

Die Federasie Kampioen vir 2018 is: Danie van Niekerk 
van FED Hokke. Hy is n lid van KRK klub. Handro 
Swart is die Junior Federasie kampioen vir 2018. Hy is 
n lid van KRK. Peet Crouwkamp is die Federasie 
Wedvlugsekretaris. Op die foto is voor: Handri Swart. 
Agter: Danie van Niekerk en Peet Crouwkamp.
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Heilbron Ruiterklub nooi 
al sy lede na die klub se 
maandelikse rit, wat 

môre deur die dorpenaars aange-
bied word. Die rit vind plaas by 
Willem en Marilize Lootz (RSA 
Grain Storage Solutions). Daar 
word beplan om ongeveer 13:00 
te vertrek. Na die rit sal daar 

Ruiterklub 
Nuus

weer lekker saamgekuier word. 
Hoop om almal daar te sien. Vir 
navrae kontak gerus vir Eddie 
Swart by 082 4499 113.

Jackie word nie 
maklik geklop

So lyk Heilbron Gholfklub se bestes vl: Obie Oberholzer, Jackie Leonard, Steve Maloka en Jerry Nhlapo.


