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Frankfort te sterk vir Heilbron

F

rankfort het die afgelope naweek die
Heilbronners 'n gholfles geleer in die
jaarlikse BASF Rydercup kompetisie
tussen die twee dorpe. Frankfort het na dag
een in die dubbels kompetisie reeds 'n gemaklike voorsprong gehad. Met die enkel
wedstryde het dit Saterdag minder goed
gegaan, net Abrie Watson van Heilbron het
albei sy wedstryde gewen. Heilbron sal moet
besin in die toekoms oor hoe hulle die dag
gaan benader, dit is die derde jaar in 'n ry wat
Frankfort die dag wen.
Die dames komitee bied môre plaaslik
hulle dag aan en volgens hulle is daar reeds
sowat 40 dames wat aan die dag gaan deelneem. Indien jy nog wil inskryf is dit nie te
laat nie, skakel vir Suzilda of Christelle vir
inskrywings. Die dames registreer vanaf
13:00 en spel gaan aanvang neem vanaf
14:00. Elke speler kry 'n geskenkpakkie vir
die dag.
Die ligaspan speel ook die naweek in
Bethlehem in die laaste rondte van die OosVrystaat liga, dit lyk of Bethelem 2 die gunsteling is om die liga vanjaar te wen.

Piet Muller (tweede van links) spanbestuurder van Frankfort neem die trofee in ontvangs van Dale Walker (BASF borg). Julyan Bruyns (links) kaptein van Heilbron saam
met Stephan Heymans (regs) kaptein van Frankfort.

KRANSFONTEIN Resiesduifklub

O

p 24 Augustus 2019 het Kransfontein
Resiesduifklub vanaf Hanover gevlieg. Daar het
493 duiwe deelgeneem in die reis. Die duiwe is
07:45 losgelaat. Met die loslating en aankoms van die
duiwe was dit heeldag mooi weer.
Die wenduif is deur Spartan Pigeons geklok 14:35.
Die distansie was 530 km tot by die wenduif se hok.

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

Die afgelope Saterdag se wedvlug vanaf Colesberg
was net vir jong duiwe. Hul is 7 uur losgelaat en die
eerstes was 13:20 hier. Dit was 'n mooiweersdag met 'n
noordooste wind. Met so 'n wind klok die duiweboere in
die weste van die VPU altyd beter met die wind wat hul
soontoe druk.
Zenith se B-span wen die plaaslike wedvlug en hy is

18de in die VPU. Die wedvlugte vir die jong duiwe is
nou afgehandel en daar is net ope wedvlugte oor vir die
afstande wat langer word.
COLESBERG JAAROUD
1. Zenith B, 2. Zenith A, 3. F Viviers, 4. Zenith B,
5. Zenith B, 6. Stemett Hokke, 7. F Viviers, 8. F
Spangenberg, 9.Stemmett Hokke, 10. Zenith B.

HEILBRON DUIWEKLUB

heilbron Jagtersnuus

D

ie Vrystaat Jagtersvereniging Riemland, Heilbron
tak het Saterdag 24 Augustus hul jaarlikse bosveld oefening aangebied. Net 24 skuts het die dag
bygewoon en daar is gespook om 'n jakkals met 'n jaggeweer op 200 meter te skiet uit die lê posisie. Die beste
skuts was Japie Steyn en Martin Enslin met tellings van
120 uit 150 elk.
Dieselfde jakkals is geteiken op 100 meter met 'n .22
geweer sittend - die beste skut was JM Joubert met telling
van 140 uit 150. By die handwapenbaan is daar op vyf
“gongs” op 10 meter geskiet. Isak Bosman was die beste
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skut hier met 'n telling van 9 uit 10. Met die wind redelik
stil het dit beter as gewoonlik by die kleiduifbaan
gegaan. Cobus van Tonder het die beste telling daar
aangeteken van 9 uit 10.
Na afloop van die oefening was daar vanaf 'n afstand
van 300 meter na 'n 100 millimeter “gong” geskiet en die
man wat dit eerste kon doen was Japie Steyn.
Die volgende skietdag is 14 September 2019 vir die
jeug. Bring al julle kinders en maatjies. Daar is weer
kontantpryse te wen.
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