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Dames was vrot van die gees
Kom speel in Total en OK dag

B

aie lag en baie gholf was die groot
kenmerke van Saterdag se dames
gholfdag op Heilbron. Daar was agt
spanne wat aan die dag deelgeneem het,
maar soos iemand tereg gesê het: “Dit klink
soos 100”. Elke speler het 'n geskenkpakkie ontvang en daar was heelwat verrassings op die baan. Die dames wat die beste
gevaar het: Lache en Mitzi Olinsky was die
wenners, Telanie Strydom en Christelle
Lourens eindig tweede en Meloney
Pretorius en Yolandi Naude in die derde
plek. Die Heilbron Gholklub se dameskomitee verdien baie lof vir hierdie groot
poging en fondsinsamelingsprojek van
hulle.
Die jaarlikse Total Heilbron en OK
Grocer borgdag word môre aangebied en jy
kan nog inskryf, daar is nog plek. Inskrywings is vanaf 10:00 vir afslaan 10:30.
Almal behoort voor die rugby klaar te
speel, maar as jy later wil afslaan kontak
die klub. In getroue OK tradisie is daar
sowat R7 000 OK koopbewyse op die spel,
die eerste prys is 'n koopbewys van R2 200.
Die ligaspan het die seisoen nie goed
afgesluit nie en eindig tweede laaste vanjaar. Die wenners vir 2019 was Bethlehem
2 met Frankfort in die tweede plek. Die
trekking van die Case grassnyer is ook
gedoen en is deur 'n dame van Newcastle
gewen. Daar is vanaand weer draw en die
pot staan op R1 000. Die wat lus het om die
Cheethas môre te ondersteun kan gerus by
die gholfklub kom kyk.

Boerepompies wen die prys vir die beste gees. Badgirls
Agter vlr: Linky Joubert, Santie du Toit, Annari Hulle kry die prys vir die “best dress”
Combrink en Christi Boshoff. Voor vl: Dorothy Meloney Pretorius en Yolandi Naude.
Erasmus en Lizel Els.

Vigano High Back Chair
Special price includes the Technochair nylon flexable arms,
Nylon Bifma approved base, heavy duty gas (150kg), Econo
synchro mechanism, covered in Vulcan fabric.

R2 445-00 Incl VAT
44 Els Street • HEILBRON • 9650

Die T Birds in aksie voor die afslaan. Op foto vl: Stacey Deere, Mitzi Olinsky, Cemon
Snyman, Surene Strydom en Lache Olinsky.

Rolbalklub sluit af op 'n vrolike noot

H

eilbron Rolbalklub se dames was Woensdagmiddag
baie verras en ingenome met die manne se kreatiwiteit en oorspronklikheid. Die tafels was pragtig
versier en keurige eetgoed is aangebied deur die manne
wat, soos hulle self sê, "we are living close to our feminine sides”. Op hierdie manier is Vrouemaand afgesluit
met lekker saamkuier, lag en gesels.
Ongelukkig kon daar nie 'n dames teen mans kompetisie gehou word nie weens 'n tekort aan mansspelers, maar
aangesien dit Vrouemaand was, het die mans blykbaar
hul beste spel maar so bietjie teruggehou.

Donderdag het die stof in wolke gestaan toe die
scarify-masjien op die baan losgelaat is. Daar was
heeldag heen en weer en op en af gestap om die baan
behoorlik voor te berei vir die jaarlikse instandhouding.
Vir die eerste keer in 'n lang tyd is ook hollow tine op
die baan gedoen en met die nuwe laag sand waarmee
die baan bedek is, word uitgesien na 'n nuwe seisoen
met 'n goed voorbereide baan.
Hierdie harde werk is Woensdagaand afgesluit met 'n
gesellige bring en braai by die klub.

DIE ROLBALKLUB SE TROTS: Op die foto voor vl: Magda Bierman, Lina Nel, Antoinette Cunningham, Amelia Galatis, Madeleine Fourie,
Sue van der Westhuizen, Hannalie Claasen, Lenie Visagie, Petro Habig, Rita Hoffman en Bettie Swart. Agter: Carina Kleynhans.

KRANSFONTEIN Resiesduifklub

O

p 31 Augustus 2019 het Kransfontein
Resiesduifklub vanaf Richmond gevlieg. Daar
het 446 duiwe deelgeneem in hierdie reis. Die
duiwe was 07:45 losgelaat terwyl daar 'n sterk wind
vanaf agter gewaai het. Die wenduif is deur Fourie
Hokke ge-klok om 13:12 nadat die wenduif die distansie
van 589 km tot by sy hok gevlieg het. Die wenspoed is

1801.326 meter per minuut.
Hier volg die uitslae:
1ste - Fourie Hokke, 2de - Wolmarans Hokke, 3de
- Spartan Pigeons, 4de - Spartan Pigeons, 5de Wolmarans Hokke, 6de - Wolmarans Hokke, 7de Wolmarans Hokke, 8ste - Wolmarans Hokke, 9de Wolmarans Hokke, 10de - Jakes Jacobs.

HEILBRON DUIWEKLUB

D

Spring Special!

ie wedvlugte vanaf Victoria-Wes was baie vinnig
aangesien 'n baie sterk suidweste wind gewaai
het. Die wenduiwe het die 653 km, die afstande
is direk uitgemeet vanaf die wedvlugpunt tot by elke hok,
in 6 uur en 15 minute afgelê, teen 'n gemiddelde spoed
van 103km per uur, 17 300 meter per minuut. Zenith
hokke se duiwe wen albei wedvlugte.
VICTORIA-WES OPE 1

1. Zenith A, 2. F Viviers, 3. Zenith A, 4. Zenith A,
5. Zenith A, 6. Zenith A, 7. F Spangenberg, 8. Stemmett
Hokke, 9. Zenith A, 10. Stemmett Hokke.
VICTORIA-WES OPE 2
1. Zenith B, 2. Zenith B, 3. Crause & Seun, 4.
F Spangenberg 5. F Viviers, 6. F Viviers, 7. Stemmett
Hokke, 8. Crause & Seun, 9. F Viviers, 10. Crause &
Seun.

