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Wie gaan Heilbron
se bestes wees?
Ligaspan te sterk vir
Bethlehem

D

ie weervooruitsigte lyk goed vir
Saterdag en spelers kan uitsien na 'n
uitstekende baan met setperke wat
goeie tellings sal laat inrol.
Die klubkampioenskappe gaan oor 36
putjies beslis word vir die A,B en C afdelings,
met die dames en seniors wat net 18 putjies
sal speel. Die senior manne gaan die veld lei
en slaan reeds teen 07:30 af. Verlede jaar se
kampioen, Jackie Leonard, speel uitstekende
gholf en hy sal vanjaar weer moeilik geklop
word. In die ander afdelings is dit moeilik om

wenners te voorspel en enigiets kan op die dag gebeur.
Die ligaspan het nie verlede Saterdag op Heilbron teleurgestel
nie, hulle wen Bethlehem 3 met 14 punte teen 4. Die liga is nog
onbeslis nadat Frankfort teen Harrismith verloor het. Frankfort was
voor Saterdag nog onoorwonne, maar Bethlehem 2 is nou die span
om te wen.
Lede word ook herinner om ledegelde te betaal voor môre se
kampioenskappe, anders kan jy nie speel nie.

Jagtersnuus - Riemland-Tak

D

aar was Saterdag 7 Maart, ten spyte
van al die ander aktiwiteite op die
dag, 32 skuts teenwoordig by die
skietoefening. Groot was almal se verrassing
toe daar op 200m 5 skote na 'n bobbejaan
teiken geskiet is. 'n 6de skoot was as 'n ekstra
uitdaging toegelaat na 'n Coke botteltjie vol
water. Die wind het matig gewaai, maar reg
van voor het dit nie 'n probleem veroorsaak
nie. Alwyn Swart het stof in die ander se oë
geskop met 'n uitstekende telling van 185/200.

Handwapen was bemagtig deur Japie Steyn se gewilde "gongs" op
verskillende afstande, waarvan Pierre Erasmus die wenner was en
100% geskiet het. Die .22 baan het 'n takbok op gehad waarvan die
beste skut vir die dag Hennie Viviers was met 'n telling van 91/100.
Die haelgeweer bly steeds 'n uitdaging vir die meerderheid skuts,
op die dag het die hoekwind die kleie baie anders deur die lug laat
trek. Johnnie Fourie en Hennie Viviers het beide 80/100 geskiet.
Geluk aan al die wenners. Die volgende groot skietdag is die 18de
April se ope prysskiet met groot kontantpryse. Die SPUR se koswaentjie sal daar wees om eet- en drinkgoed te verskaf. Bring geld
en al jou vriende saam.

