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Twee Heilbronners, lede van Heilbron Martial Arts, het Saterdag, 3 Augustus 2019 aan die SAKMAA Nasionale 
Kampioenskappe in Potchefstroom gaan deelneem. Die leerlinge het elk uitstekende gevaar in beide items. Yonuscha 
Prinsloo behaal twee, eerste plekke en ontvang goue medaljes in Traditional Forms en Combat Weapon. Shandi 
Prinsloo behaal twee tweede plekke en ontvang silwer medaljes vir Traditional Forms asook Combat Weapon. Op 
die foto vl Shandi Prinsloo (9) en Yonuscha Prinsloo (8).              

Heilbronners presteer 
tydens  Martial Arts SA

Manne julle moet trek

Misdaadverslag 
Vier verdagtes het op 2 Augustus 

2019 om 01:20 die oggend Heilbron 
Poskantoor in Phiritona geroof. 

Daar was 'n sekuriteitswag aan diens. Die 
verdagtes het die man onkant gevang en 
vasgemaak. Hulle het toegang tot die pos-
kantoor verkry en die alarm ontkoppel. Die 
verdagtes het die kluis met 'n slypmasjien 
(grynder) oopgesny en toegang tot pen-
sioenarisse se SASSA geld gekry. Hulle het 
met R75 000 gevlug in 'n wit Toyota bakkie. 
Die voertuig was ongemerk. Al vier ver-
dagtes is steeds op soek. Enige inligting in 
hierdie verband kan by Heilbron polisie 
aangemeld word sodat die verdagtes opge-
spoor kan word. 

Op 3 Augustus ongeveer 10 kilometer 
voor Heilbron op die Frankfortpad het 'n 
noodlottige ongeluk om 23:25 plaasgevind. 
'n Vrou in haar 40’s was onderweg na 
Heilbron vanaf Frankfort toe die ongeluk 

gebeur het. Sy het klaarblyklik beheer oor 
haar Mercedes motor verloor en die pad 
verlaat. Die motor het aan die brand geslaan 
nadat dit omgeval en gerol het. Die vrou was 
binne in vasgekeer. Die presiese oorsaak van 
die ongeluk word steeds ondersoek. 

'n Stilstaande dubbelkakuit Toyota Hilux 
bakkie in die parkeerarea van Total in 
Heilbron Sondagaand om 19:00 deur vier 
mans, in 'n wit Audi A3 voertuig, gekaap. 
Hulle het die insittendes later op die 
Greenlandspad afgelaai en in die rigting van 
Koppies en Sasolburg teerpad weggejaag. 
Die Toyota Hilux bakkie wat gekaap is, is 
gemerk met plakkers - dit is 'n Lesotho 
regeringsvoertuig. Indien iemand enige 
inligting oor die voorval het, kan Heilbron 
polisie gekontak word. Inligting vanaf die 
gemeenskap kan moontlik help tot die arre-
stasies van die skuldiges. 

Na afloop van verlede jaar se suksesvolle 
Mountain Bike Challenge was dit hierdie 
jaar weer op die BoereTreat se program. 
Tesame met die MTB Challenge was daar vir 
die eerste keer 'n Trailrun aangebied. Dit was 
ook 'n lekker uitdaging! Die dag het nog nie 
eers behoorlik begin nie toe die klomp atlete 
al by die wegspringpunt weggetrek het. Die 
Trailrun het bestaan uit 'n 1km afstand vir 
kinders, 5km, 10km en vir die brawes 'n 
strawwe 21km. Die wenners is as volg vir die 
10km: Eerste plek - Edward Mokena met 37 
minute en 55 sekondes. Franco Bocibo het 
tweede gekom met 42 minute en 09 sekondes. 
Derde plek - Cerneels Rautenbach met 1 uur 
en 38 sekondes. In die 21km het Abram 
Dumka gewen met 1 uur 5 minute en 12 
sekondes. Kobus Geldenhuys was sekondes 
agter en het in die tweede plek geëindig met 
1 uur 5 minute en 14 sekondes. In die derde 
plek was Samuel Mofokeng met 1 uur 7 min-
ute en 10 sekondes. Vir die Mountain Bike 
Challenge het ongeveer 80 fietsryers gereed 
gestaan om onderskeidelik die 10km, 30km 
en 60km roete aan te pak. Die kinders kon 
ook saamry op 'n 2km roete. Al langs die 
roete kon die pragtige winter natuur beskou 
word. Daar was ook lekker saamgekuier by 
die waterpunte langs die pad. Kontantpryse 
was aan die eerste drie plekke van die 30km 
en die 60km uitgedeel. Die wenners van die 
10km roete was: Eerste plek - Tertius Brink 
met 'n tyd van 30 minute en 44 sekonds. 
Tweede plek - Herman Claasen met 37 min-
ute en 12 sekondes en kort op sy hakke het 
Danny Claasen derde plek gekry met 37 
minute en 13 sekondes. Die 30km roete wen-
ners is: Eerste plek - Johan de Villiers met 1 
uur 13 minute en 27 sekondes. Tweede plek 
- Damion Steyn ook met 1 uur 13 minute en 
27 sekondes. Danie Marais het in die ouder-

dom van 50 to 59 skoonskip gemaak en die 
derde plek gekry met 1 uur 30 minute en 16 
sekondes. Die fikstes van die fikstes het die 
60km aangepak en binne drie ure voltooi, die 
wenners is as volg: Eerste plek - Tiaan le 
Roux met 3 ure 2 minute en 43 sekondes. 
Tweede plek - Michiel le Roux met 3 ure 7 
minute en 4 sekondes. In die derde plek is 
Werner Relling met 3 ure 54 minute en 17 
sekondes. 

Op die foto is Madga Spies en dr Lood Spies wat ook aan 
die Mountain Bike Challenge deelgeneem het.  

Uitdagende Mountain Bike 
Challenge en Trailrun aangebied

Hierdie jaar op die 
Boeretreat was daar 
vir die eerstse keer 

weer toutrek. Boere-
verenigings en besighede is 
genader vir inskrywings en 
die wenspan kon buiten vir sy 
instansie ook geld skenk aan 
'n liefdadigheidsorganisasie.

Die Hoogte Boere-
vereniging was die wenners 
en hulle geld is geskenk aan 
Huis Bron-van-Heil. 

Moedersdeel Boere-
vereniging (foto regs) sou die 
spangees beker gekry het as 
daar een was. Koos 
Engelbrecht, Moedersdeel se 
“drywer”,  het sy bes probeer 
om sy manne aan die wenkant 
te kry.  

Vaaitjie (Foto bo) van Toks en Tjops faam het besluit om saam met 
Vegkop Boerevereniging te span toe hulle 'n “anker gekort” het.


