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STAP / DRAF / TRAP VIR DOWES sport
“Sit jou masker oor jou bakkies, 

trek aan jou tekkies en val in die 
pad vir ’n goeie doel.”

Só som Annari Combrink, ’n 
plaaslike inwoner, die Nasionale 
Instituut vir Dowes (NID) se 
#LockDownRun-uitdaging op. Die 
NID het alle Suid-Afrikaners 
uitgenooi om aan hul 5 km stap-, 
draf of -trapuitdaging deel te 
neem.

As gevolg van die grendeltyd is 
verskeie hardloop- en fietsresies 
landswyd gekanselleer en het ’n 
nuwe gier soos ’n veldbrand tussen 
mense versprei: virtuele 
oefenuitdagings.

“Dit het eintlik begin toe Bennie 
Roux, ’n boorling van Reitz, maar 
nou van Centurion, op 4 April die 
Comrades-marathon in sy erf 
afgelê het. Hy het 360 keer om sy 
huis gehardloop om ’n afstand van 
90 km af te lê,” het Combrink 
verduidelik. “Van daar het al meer 
en meer mense en instansies van 
die geleentheid gebruik gemaak 
om mekaar uit te daag om 
soortgelyke renne te voltooi.”

Die NID het sy #LockDownRun 
as fondsinsameling van stapel 
gestuur. Dit kos R50 per 
inskrywing en deelnemers moet 
teen 31 Mei 5 km stap, draf of 
fietsry. 

Verskeie pryse is op die spel en 
sal deur middel van ’n gelukkige 
trekking bepaal word. Daar is ook 
pryse vir deelnemers wat die 
uitdaging in die snaakste uitrusting 
voltooi.

Combrink en Melany Kroon, ’n 
oud-Edenviller wat in 2003 aan die 
Hoërskool Heilbron gematrikuleer 
het, het reeds die 5 km 
drafuitdaging voltooi. Kroon het 
op 14 Mei haar uitdaging in 
Lydenburg kafgedraf. Drie dae 
later het Combrink haar roete in 
die strate van Heilbron voltooi.

DRAFSTAP VIR LIEFDADIGHEID: Annari Combrink is een van 
ten minste 12 Heilbronners wat vir die NID se #LockDownRun-uit-
daging ingeskryf het. Vicky, haar Boston-terriër, het die uitdaging 

saam met haar aangepak.

Foto regs: VINNIGE VYF: Melany 
Kroon het die 5 km #LockDownRun-

uitdaging in ’n blitsige 28 minute voltooi.

MERKE, GEREED, TRAP! Johan Bergh se fiets staan gereed 
vir aksie voordat hy aan die NID se #LockDownRun-

fietsryuitdaging deelgeneem het.

Johan Bergh (15), ook van 
Heilbron, het die uitdaging op sy 
fiets aangepak. Hy het op 11 Mei 
’n raps meer as 6 km in Heilbron 
platgetrap.

Ten minste nege ander 
Heilbronners het ook vir die 
uitdaging ingeskryf en beoog om 
oor die naweek hul tekkies 
daarvoor af te stof.

Belangstellendes kan nog tot   
31 Mei vir die uitdaging inskryf. 
Die prystrekking vind die 
volgende dag plaas. Die enigste 
vereiste aan die uitdaging is dat 
ten minste 5 km afgelê moet word 
en dat dit binne die grendeltyd se 
reëls moet geskied.


