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Gholfers kan uitsien na 'n heerlike saam-
kuier en lekker gholf met goeie 
geselskap tydens die Kopanang 

gholfdag wat volgende naweek aange-
bied word. 

Die spel formaat is individual 
Stableford en dit is ook ideaal om 
sommer die dag jou putjiespel 
wedstryd te speel. Willie Pretorius 
het reeds sy eerste putjiespel 
bepaling verlede week gewen teen 
Johan Weilbach, Johan se aandag 
was nie by die spel nie omdat hy 
met die een oog na sy Superbru-tel-
ling wou kyk. Hy is vir die eerste keer 
in die eerste tien in sy groep, maar dis nog 
vroeg in die seisoen.

Kopanang gholfdag 
wag vir jou

Die HBA Monthly mug is gewen deur 
Eben Stander met 75 netto. Tweede was 

Jackie Leonard met 76. Die manne 
werk hard aan hulle gholf en pluk 

die vrugte.
Die klubkampioenskappe is 23 

Maart, lede wat wil speel moet 
ten volle opbetaal wees om te 
kan kwalifiseer. 

Star Slaghuis gaan die dag se 
borg wees en afdeling wenners 
kan uitsien na 'n lekker vleispak. 

Op 23 Februarie 2019 het 26 ruiters deelgeneem 
aan die middagrit wat deur Corné en Magda van 
Der Merwe aangebied was. Hendrik en Amanda, 

twee van die nuwe lede het ook die rit meegemaak. Dit 
was  'n lieflike sonskyndag, en die wind het net genoeg 
geroer om die hitte draaglik te maak. Die veld was 
pragtig groen en almal het die rit van +- 15km terdeë 
geniet. Marnus het gehelp om die klub se voorval 
statistiek te herskryf, toe sy perd in 'n gat trap, en hy sy 
skouer uit potjie val. Nie verniet die gesegde van, elke 

sport het maar sy beserings, nie. Almal is saam met hom 
dankbaar dat hy en sy perd nie ernstig seergekry het nie. 
Na afloop van die rit is die ruiters lekker bederf met koue 
waatlemoen, en die normale braai en lekker saamkuier. 
Die volgende rit word aangebied deur die dorpenaars, dit 
sal  'n middagrit wees om 13:00, en vind plaas op 30 
Maart 2019 by Willem en Marilize Loots (RSA Grain 
Storage Solution). Vir enige navrae rondom Heilbron 
Ruiterklub of ritte wat plaasvind, kontak gerus vir Eddie 
Swart by 082 449 9113.

Ruiterklub Nuus

Heilbron wen die laaste 35 
boulbeurte vir die sei-
soen met 160 lopies. 

Heilbron het die loot gewen en 
besluit om eerste te kolf en 'n 
telling van 215-9 in 30 boul-
beurte aangeteken. 

Die wedstryd is verkort na 30 
boulbeurte toe! Sharpville kon 
net 55 aanteken. Die kolf 
statistieke staan as volg: 1. Wikus 
van Wyk met 107 lopies nie uit 

nie (18×4) (2×6). 2. Ifran Arshad 
met 37 lopies (4×4) (2×6). 
Boulstatistieke: 1. Peet Saayman 
- 2 boulbeurte, 3 paaltjies  en 7 
lopies afgestaan 2. Ifran Arshad 
- 5 boulbeurte, 2 paaltjies en 13 
lopies afgestaan. Heilbron speel 
Saterdag 'n vriendskaplike 
wedstryd teen Edenville op 
Heilbron se veld. 

Die wedstryd sal om 12:00 
begin. 

Krieket Nuus

Besoek ons vir al u skryf-
behoefte benodigdhede, 

digitale drukwerk, wye formaat 
drukwerk, korporatiewe drag, 
geskenke, kantoormeubels,

 oorpakke, veiligheidsklere en 
-skoene, informele drag en vele 

meer.

Kontak ons 
gerus vir flinke 
en vriendelike 

diens.

Heilbron Gholfklub is een van die min klubs wat 
nog 'n “properse” mug het waarvoor elke eerste 

Saterdag van die maand gespeel word. HBA  - 
Heilbron Abattoir borg die mug jaarliks.


