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Jaar skop af met liga
D

ie ligaspan van Heilbron Gholfklub is vasbeslote om vanjaar
hulle te laat geld in die Oos-Vrystaat liga. Die manne is
gemotiveerd en die belangstelling om vir die span te speel ook
sterk. Die span het môre 'n oefenrondte en die eerste bepaling word
Saterdag op Frankfort gespeel. Die span wat gekies is vir Saterdag is
soos volg: Jackie Leonard en Johan Nelson, Dries Cilliers en Gerrie
Muller, Willem Loots en Abrie Watson, wat ook vanjaar die leisels as
kaptein vat.
Willem het verlede Satedag die HBA monthly mug gewen met 61
netto houe, wat beteken dat hy nege houe beter as sy voorgee gespeel
het. Willem speel sy eerste rondte in 35 houe en een beter as die
baansyfer van 'n veertien voorgee af, dit gaan nie weer maklik
nagedoen word nie.
Hoërskool Heilbron bied op 1 Februarie hulle gholfdag aan, daar is
volgens die organiseerders R10 000 se pryse op die spel. Sien ook
advertensie elders op die blad vir al die inligting rakende die dag. Môre
is daar gewone spel vir die plaaslike lede. Inkrywings is 11:40 vir
afslaan 12:15.
Op die foto regs: Willem Loots

Langpad breek nie spoed óf moed
"None of us can make it rain. All of us can
help relieve the pain."

M

et hierdie slagspreuk het 20 lede
van die Heilbron Fietsryklub en
vriende vanjaar die plaaslike MiniEpic aangepak.
Dié fietstoer het Saterdag vir die vyfde
keer plaasgevind en vanjaar het deelnemers
besluit om te trap vir 'n goeie doel.
"Die wêreld in ons omgewing is nat en
groen en mooi, maar 'n paar honderd
kilometer, anderkant die bult, stoei boere
steeds om die ergste droogte te oorleef.

Daarom het ons besluit om tydens die MiniEpic geld in te samel vir Boere in Nood," het
Colett Els, organiseerder van die toer, vertel.
Volgens haar het die fietsryers dié voorstel
ruimhartig ondersteun en is R7750 vir dié
doel ingesamel.
Die roete het vanjaar by Donsveertjie
Gasteplaas en Venue weggespring, oor
grondpaaie na Koppies gestrek en weer by
Donsveertjie geëindig. Deelnemers kon aan
die 100km- óf 130km-been van die roete
deelneem en die brawe trappers is deur
verskeie ondersteuningsvoertuie bygestaan.
Middagete is soos verlede jaar op die

Waaihoekpad by Phillip en Sandra de Jongh
bedien en aandete is deur Wiam en Annelize
Rautenbach by Donsveertjie voorberei.
"Dis nie 'n resies nie, maar 'n sosiale
uittrappie," het Altus Muller, hoofborg en
organiseerder van die fietstoer vertel. "Dit
gaan oor kameraadskap, die waardering van
die natuur en die liefde vir ons sport," het
hy bygevoeg.
Willie Pieters en Johan Bergh is aan die
einde van die dag as fietsryers van die dag
aangewys. Bergh is maar 'n skamele 14 jaar
oud en het die 100km-roete net so sterk
geëindig soos wat hy begin het. Pieters was

een van die oudste deelnemers en het dié
titel ingepalm vanweë sy uithouvermoë en
goeie gesindheid waarmee hy die toer
aangepak het.
"Die weer was gunstig, die geselskap
jolig, die energiedrankies koud en opdraendes
nie te rof nie. Natuurlik sit die kerkbanke die
volgende dag moeilik, maar 'n week later
sien ons al weer kans vir nóg," het Annari
Combrink, 'n deelnemer, verduidelik
waarom enigiemand met helder denke ooit
kans sal sien om 100km+ per fiets vir die
pret af te lê.

SAAM-SAAM BULT-OP: Vriendskap, liefde vir die sport en kameraadskap is hoe die jaarlikse Heilbron Mini-Epic in kort opgesom kan word.
Van links is Julia Kruger, Morné Victor, Alwico Lesch, Altus Muller en Nigel Evans. FOTO: DAWIE FOURIE
MANNE VAN DIE DAG: Johan Bergh (links) en Willie Pieters (regs) is as fietsryers
van die dag aangewys. Saam met hulle is Colett Els, organiseerder, op die foto. FOTO:
DAWIE FOURIE

MERKE, GEREED, TRAP! Lede en vriende van die Heilbron Fietsryklub het Saterdag aan die jaarlikse Mini-Epic deelgeneem. Agter van links
is Arno Els, Johan Bergh, Annari Combrink en Morné Victor. Middel van links is Willie Pieters, Dries Bester, Joanita Steenkamp, Liza Boshoff,
Colett Els, Julia Kruger, Alwico Lesch, JP Botha en Nigel Evans. Voor van links is Johnny Dos Reis, Rocco Steenbergen, Altus Muller en Albert
Els. FOTO: DAWIE FOURIE

