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Presidentspan was soos
die Bokke
D

ie VKB Presidents- en Kapteindag Saterdag het
vir baie opwinding gesorg. Die President, John
Watson het glo amper 'n hole in one geslaan,
maar was nie heeltemal teleurgestel dat die balletjie nie
geval het nie, die 50 gaste by die klub sou sy beursie
laat bars het. Hy het ook 'n ware kapteinsbeurt van 19
punte gespeel en wen hulle die kaptein se span met 125
punt teen 91.
Willie Pretorius en Jackie Leonard was die ander
anker spelers in die president se span met 19 en 18
punte onderskeidelik.
Julyan Bruyns was die Kapteinspan se beste speler
met 15 punte.
Volgende Saterdag is dit die klub se jaarlikse Prestige
dag. Vanjaar kom Micheal Scholz voormalige PGA toer
professionele gholfer wat 'n interessante vertoning kom
gee van sy reeds beroemde “trick shot show”. Hy sal
ook die aand optree as programleier.
Inskrywings is reeds oop en kan gedoen word by die
klub of per epos, golf@heilbron.co.za.
Verlede Vrydag is daar ook 'n paar putjiespel
wedstryde afgehandel. In die dubbels klop John Watson
en Julyan Bruyns vir Michu van Wyk en GP Rossouw.
Hulle wen egter vir Johan Weilbach en Herman Claasen.
In die enkels wen Johan Nelson vir Abrie Watson.
Môre is daar gewone spel vanaf 12:00.

John Watson ontvang die beker namens Presidentspan by Johanné Scheepers van VKB,
borg van die dag. Gerrie Muller, Kaptein van die klub het maar swaar gesluk dat sy
span dit nie gemaak het nie.

Wind en weer kon
die geesdrif nie keer
L

iza Boshoff, Johan Bergh en Annari Combrink het aan die 40
km-bergfietsresies te Alzu deelgeneem.
Wêreldbeker help trap teen wind - Wikkel, wikkel, wikkel
- die rugby gaan begin!
"Dít is al waaraan jy dink en dan beur jy nog 'n entjie teen die
woeste wind - vorentoe."
Só vertel vyf Heilbronners wat die afgelope naweek aan die Alzubergfietsuitdaging (ABFU) anderkant Middelburg, Mpumalanga,
deelgeneem het.
Liza Boshoff, Johan Bergh (14) en Annari Combrink het vir die
40km-roete ingeskryf terwyl Burger en Elzeri Combrink die korter
been, 15 km, aangepak het.
"My bene het baie moeg geword, want ek het nog nooit só ver met
die fiets gery nie," het die agtjarige Elzeri vertel. "Ek het een keer
hard geval toe my fiets in die sand vasgesteek het en wou nie meer
verder ry nie, maar Pappa het my opgehelp en aangemoedig om die
resies te voltooi," het sy bygevoeg.
Die ABFU is bekend as Suid-Afrika se vinnigste bergfietsresies.
Die roete strek grootliks tussen omliggende mielielande en bevat
byna geen tegniese uitdagings nie.
Tog is die vyf dit eens dat vanjaar se uitdaging glad nie kinderspeletjies was nie. "Toe ons wegspring was dit bewolk en 'n fyn
sproeireëntjie het geval. Daarmee saam het 'n baie sterk wind gewaai
en soos wat Murphy's Law dit wou hê, het ons nooit saam met die
wind getrap nie," het hul vertel. "Met 'n 6 km-lange opdraand het die
wind reg van voor gewaai en dit het regtig gevoel asof jy teen 'n
muur trap," het Annari gesê. "Dáái't my so byna-byna onder gekry,"

het sy bygevoeg. "Al wat my toe aan die trap
gehou het, was die vrees dat ek nie betyds
gaan wees vir die afskop van die wêreldbekerfinaal nie."
Gelukkig het al vyf die trappers lank voor
die afskop oor die eindstreep geseil en kon
hul saam met die ander deelnemers na die
rugby op 'n groot skerm kyk.
"Daar het 'n ongelooflike lekker BOKgees onder almal geheers en hoendervleis
het van die sing met die Volkslied tot die
sing van 'Hier kom die Bokke' aan die einde
op almal se arms orent gestaan," het hul
vertel.
Vanjaar was die agtste keer wat die ABFU
plaasgevind het en meer as 1 220 inskrywings is gesamentlik vir die 64 km-, 40 kmen 15 km-roetes ontvang.
Só vaar die Heilbronners:
• Annari - 40 km, Tyd: 1:59:21 • Johan 40 km, Tyd: 1:59:23 • Liza - 40 km, Tyd:
2:14:11 • Elzeri - 15 km, Tyd: 1:53:22 •
Burger- 15 km, Tyd: 1:53:22.

FIETSRYERS TEM BETHLEHEM SE BULTE: Op
12 Oktober het Annari en Burger Combrink en Liza
Boshoff aan die Round Table-bergfietsuitdaging op
Bethlehem deelgeneem. Al drie dié Heilbronners het die
20 km-roete aangepak en uitstekend gevaar. Annari palm
die tweede plek onder die vroue in met 'n tyd van 1:06:32.
Fietsryers trap Alzu plat - Op die foto agter: Annari, Elzeri en Burger Combrink. Op Burger eindig met 'n tyd van 1:16:17 en Liza seil kort op
sy hakke oor die eindstreep in 'n tyd van 1:18:50.
die foto voor: Liza Boshoff en Johan Bergh.

