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Ligaspan is reg vir Reitz

H

eilbron Gholfklub se
ligaspan is honderd present
gemotiveer vir môre se
ligawedstryd teen Reitz op
Harrismith se baan. Die manne is
ernstig en honger vir 'n oorwinning.
Die span soos volg: Abrie Watson
en Edward Muller, Riaan Schutte
en Julyan Bruyns, Willem Loots en
Johan Nelson.
Die skool se gholfdag van
verlede Saterdag was een uit die
boeke. Die sowat 64 spelers het
gasvryheid uit die boonste rakke
ervaar en alles het soos 'n geoliede
masjien verloop. Feitlik elke speler
het 'n prys gewen en die wennners
van die dag was Abrie Watson en
RJ Muller.
HBA het ook die nuwe maand se
bekers vir 2020 geborg.
Môre is daar gewone spel vir die
wat nie na die Vegkop Rally toe
gaan nie en inskrywings is 11:45
vir afslaan 12:15
Die ouerkommitee kan tevrede

Die komitee op die foto voor vl: Surene Strydom,
Betsie Terre'Blanche en Cemone Snyman. Agter
vl: Ellen-Louise Dreyer, Natasha Jonker, Nicolene
Roos, Jolandé Spies en Marlene Naudé.

wees met Hoërskool Heilbron se gholfdag en
spelers en gaste was dit eens dat hierdie dag groot
gees en samehorigheid bewerkstellig het. Harde
werk word altyd beloon.

Pret by
skietbaan
D

ie Jagtersvereniging het Saterdag
1 Februarie hul eerste skietdag van
2020 gehad.
Die formaat was pretskiet, en dit was
uitdagende pret! Daar het 48 skuts die dag
bygewoon en almal het lekker gelag. Om 5
oranje geverfde bierproppies op 100m met
'n jaggeweer te tref is nie so maklik nie en
die meerderheid het almal gemis.
Die pistoolbaan was eweveel pret en deur
Alwyn Swart en Robbie Bronkhorst uitgelê.
Sien ook foto aangeheg. Op die .22 baan het
Bennie Roets 5 diertjies op 'n A4 bladsy op
50m laat na jaag. Afstand en die wind het die
skuts laat les opsê.
Die tradisionele kleiduifskiet was beman
deur Hennie en Jacques Viviers, maar kleie
was uit 'n ongewone hoek en oog na die
deelnemers gegooi.
Die volgende skietoefening vind plaas op
7 Maart. Die Riemland Jagtersvereniging
sien uit daarna om almal op 'n gereelde basis
te verras met nuwe idees en uitdagings.
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