8 SPORT

Sportverslag
Zacharia wen putjiespel
E

en van die jaarlikse hoogtepunte van Heilbron
Gholfklub is die finaal van die putjiespel
kampioenskappe. Zacharia Mholo het verlede
Saterdag in 'n titaniese stryd teen John Watson die
kampioenskappe gewen. Na 'n terugveg poging aan die
einde deur Watson kon hy nie die druk hanteer op die
laaste putjie nie. Hy stoot sy bofhou in die lang gras
tussen putjie 10 en 18 in en staan twee houe af om daar
uit te kom. Sake was toe nog gelyk op die stadium.
Zacharia bly koelkop na 'n goeie dryf en teken syfer aan
om gekroon te word as Heilbron Gholfklub se enkels
kampioen.
Julyan Bruyns en John Watson was 2019 se wenners
van die dubbels putjiespel. Die bestuur beplan om reeds

teen einde Februarie die kompetisie weer aan die gang
te kry.
Thys Rampai maak 'n welkome terugkeer en wen
Saterdag se vleiskompetisie met 36 punte. Hy was ook
die enigste wat op sy voorgee kon speel. Spelers sukkel
met die somertoestande van die baan en veral as 'n
bofhou in die ruveld te lande kom.
Hoërskool Heilbron bied môre hulle jaarlikse
fondsinsamelingsdag aan. Die organiseerders sê dat daar
'n volveld van 72 spelers gaan wees en baie pryse en
pret aan die orde van die dag gaan wees.
Dit sal 'n “Shotgun” afsetting wees om 11:30 en
spelers moet reeds teen 10:30 aanmeld. Buiten vir die
gholf sal daar ook 'n heerlike ete en veiling wees.

Wenners van die klub se putjiespel kompetisie: Jackie Leonard (Vise President) Julyan Bruyns, John Watson, Zacharia Mholo en
RJ Muller (bestuurslid).

Valsrivier kompetisies
Viere-kompetisie

D

ie afgelope naweek was dit 'n groot bedrywigheid
by die rolbalklub met die aanbieding van
Valsrivier Subdistrik se dames- en mansviere
kompetisie.
Die baan is in 'n uitstekende toestand en spel van hoë
gehalte kon Saterdag en Sondag gesien word.
Spelers van Kroonstad en Heilbron het Sondag hard
baklei vir die eerste plek, en uiteindelik het Kroonstad
se mans- en damesspanne koning gekraai.
Catrien Koekemoer van Koppies, met haar
“gekombineerde“ span bestaande uit Petro Habig
(Heilbron), Sanieta Horn (KBC), en Antoinette
Cunningham (Heilbron), het hul stemme dik gemaak en
behaal 'n verdienstelike tweede plek. Magda Bierman
met haar troepe bestaande uit Hannalie Claassen, Babs
Knoesen en Suzie vd Westhuizen het in die derde plek
geëindig.
KBC se mansspan bestaande uit Petrus Fölscher,

Oelie Oelofse, Marius van Schalkwyk en Derrick de
Gouveia het deurentyd uitstekende rolbal gespeel en het
welverdiend met die eerste plek weggestap.
Heilbron se mansspan bestaande uit Whitey Joubert,
Terence Cunningham, Johan Greyling en die jongeling
DJ Steyn eindig in die tweede plek. Wat hierdie tweede
plek besonders maak vir Heilbron Rolbalklub, is dat
beide Terence en Johan redelike nuwe spelers is terwyl
DJ, as junior, hom uitstekend van sy taak gekwyt het
tussen die harde baarde.
Die volgende uitdaging vir hierdie spanne is op 15 en
16 Februarie by KBC wanneer daar teen die spanne van
die ander Subdistrikte gespeel word.
Beplanning vir Heilbronklub se deurnagtoernooi is
goed op dreef en daar is reeds goeie ondersteuning van
ander klubs terwyl die lede reeds met groot
opgewondenheid uitsien na hierdie lekker “sukkel
wakker bly” toernooi.

Op die foto vl: Nita Wessels, Annalie Boucher, Alta de Gouveia en
Ansie Fourie.

Op die foto vl: Hannes Horn wat die trofee oorhandig aan Derrick de
Gouveia, Petrus Fölscher, Marius van Schalkwyk. Oelie Oelofse was
afwesig.
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Is julle
gereed?

Saterdag 8 Februarie

V

olgende Saterdag, 8
Februarie 2020 word
die 19de Vegkop
Grasren en Rally aangebied!
Daar is die nuwe verlengde
motorfietsroete wat meer as
een keer gery kan word bekend as die Rally-roete.
Dan is daar die tradisionele
grasren roete wat met voertuie
gery word, waar jy jou kennis
kan toets by sowat 15 tot 20
borgepunte met hul unieke
aanbiedings.
Wynproe,
Bokbal-spoeg en die Iveco
verhoog is van die pret om na
uit te sien.
Ook die uitdagende 4x4
roete wat vanjaar nie 'n grap
gaan wees nie, maar 'n geharde
“challenge” sal wees. Hopenlik
reën dit lekker die komende
week en dit gaan groot pret
afgee.
Hierdie is steeds die grootste
byeenkoms sedert die slag van
Vegkop... maak gereed en
maak seker jy mis dit nie, of jy

saamry of self ry, bring al jul
vriende saam.
Kom druk jou bande weer in
die nat modder... dit gaan 'n nat
een wees. Maxxis bande sal
slegs by die Vegkop Rally
spesiale aanbiedings hê op
bande en pryse kan op die
Facebook blad gesien word.
Daar sal genoeg te ete en te
drinke wees. As jou geld opraak
het ons 'n Standard Bank ATM
met genoeg om alles te geniet.
VERTREKTYE:
• Motorfietse 07:00 - 08:30
en die baan sluit 12:00.
• Voertuie en 4x4 08:30 tot
11:00.
• Quarter mile 14:00 by
Vegkop.
Die groot prysuitdeling met
borgepryse en die wenners van
verskillende afdelings is 16:00
op Vegkopterrein.
Volg
op
Facebook:
Vegkoprally

