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10 JULIE 2020

RUAN WEN OOK SY EERSTE HBA BEKER

sport

WINKELURE:
Maandae Donderdae
07:30 tot 17:00
Vrydae:
07:30 tot 16:30
Saterdae:
09:00 tot 13:00

D

Willem Loots (bestuurslid) het die pryse Saterdag aan wenners oorhandig. Saam met hom vl: Pieter van Staden,
Jackie Leonard en Ruan Minnie.

ie HBA maandbeker het ’n
manier om die beste uit
spelers te haal. Ruan
Minnie het met uitstekende gholf
sy eerste maandbeker gewen. Hy
speel ’n netto telling van 68 houe.
Hy wen ook saam met sy maat
Willem Loots, hulle dubbelspel
teen Pieter van Staden en Arnold
Saayman. Die tweede en derde
plek is ook bepaal deur ’n
uitspeelputjie. Jackie se ervaring
was te veel vir Pieter en wen hy

G

root skade is aan die
jagbedryf aangerig
weens die inperking
van die Covid-19 virus. Die
bedryf en uitdun van wild dra
ongeveer R19 miljard by tot die
land se ekonomie en stimuleer
ook die plattelandse ekonomie.
Die jagbedryf het heeltemal tot
stilstand gekom en die impak
daarvan is baie groot. Talle
kleiner ondernemings in
plattelandse dorpe maak staat
op die inkomste wat hulle uit
hierdie bedryf maak. Dit sluit
onder meer ondernemings soos
gastehuise, slaghuise, taksidermie, looierye, internetdiensverskaffers, jagwinkels,

hom op die eerste valbylputjie. Albei op 73 netto
geëindig.
Die bestuur beplan om die Bokkedag op 1
Augustus aan te bied, maar wag nog om te hoor of
dit binne die Covid-19 reëls sal kan plaasvind. NG
Suidkerk se dag sal ook moontlik later in Augustus
aangebied word.
Die moeder van alle kouefronte is blykbaar die
naweek op pad en is die manne dit eens dat dit nie ’n
goeie gholfnaweek kan wees nie. Die Julie mug is
geskuif na volgende naweek, maar vir die braafste
manne sal die klub oop wees vir spel. Inskrywings is
vanaf 10:30 vir afslaan 11:00.

JAGBEDRYF STIMULEER EKONOMIE
klerewinkels, uitvoeragente en speserywinkels in.
Heilbron se wildboere het ook daaronder gelei. Jagtyd
word tans toegelaat, maar die plaaslike biltongjag sal
nooit kan vervang wat die buitelandse trofeejag aan die
land gebied het nie. As jy ’n geleentheidsjagter is wat
so elke paar jaar met ’n geweer op die plaas kom, is
2020 weer die ideale tyd hiervoor. Gebruik ook die
geleentheid en neem deel aan Heilbron Herald se
jagters foto-kompetisie, gaan na ons Facebook-blad vir
meer inligting. Intussen is skietbane steeds gesluit en
die voorstelle wat betref Sportskiet is nou by die
Minister. Dit lyk of dit enige dag goedgekeur kan word
en blyk dit of daar slegs een stel aanwysings en
maatreëls sal wees vir al die onderskeie Sportskiet
items.

