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Saterdag 13 Julie was 'n heerlike son-
nige dag.  'n Ideale dag om op 'n 
perd se rug in die natuur te spandeer.  

So was dit dan ook vir die lede van Heilbron 
Ruiterklub wat aan die jaarlikse Ruiterklub 
geleentheid in Julie deelgeneem het. 

Die oggend is afgeskop met 'n 
Modeskou/”dress up”  terwyl die Gerefor-
meerde Kerk van Heilbron heerlike panne-
koek en koffie bedien het.  Daarna was dit 
die 24 ruiters bestaande uit 12 spanne se 
beurt om die hindernisbaan te doen. Hier is 
perd en ruiter se vernuf behoorlik getoets 
voor hul die roete van 13km om Vegkop 
aangedurf het. 

Die wisseltrofee behoort hierdie jaar aan 
Heinrich en Julia Kruger wat die beste tyd op 

“Om die Koppie” 
by Vegkop

die hindernisbaan voltooi het. 
Die Buffalo Valley Spur het heeldag heer-

like burgers en koeligheid vir die keel be-
dien.  Die aand is afgesluit met 'n heerlike 
dans in die Vegkopsaal wat deur Riana 
Adlem en Dia Pretorius vir ons in 'n 
Meksikaanse atmosfeer omskep is. Leon 
Hearn het die musiek gemaak en lanklaas is 
daar tot so laat geskoffel in Juliemaand! 
Sonder borge is so 'n dag nie moontlik nie en 
die Heilbron Ruiterklub wil graag die vol-
gende borge hartlik bedank vir hul betrok-
kenheid en bydrae om die dag moontlik te 
kon maak: Telwiedrè Voere,  Buffalo Valley 
Spur,  RSA Grain Storage Solutions,  BKB 
Handel, VKB,  Heilbron Herald,  Sanjo’s & 
Pakworks.

Op die foto bo Nonna Roos met haar Mini Minion perd en Hannetjie Enslin, wat eerste en tweede plek verwerf het 
tydens die modeskou. Foto erkenning: Dawie Fourie Fotografie

Op die foto bo oorhandig Eddie Swart die wisseltrofee aan Heinrich en Julia Kruger vir die beste tyd behaal op die 
hindernisbaan. Op die foto onder Heinrich en Julia Kruger in aksie. Foto erkenning: Dawie Fourie Fotografie


