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Ek laat die dun biltonglemmetjie van my getroue knipmes koerskry na my 
duimpunt toe en soos die skyfie biltong, waarvan die smaak, alreeds aan my 
wagtende palet bekend, omkrul, waag my gedagtes die verlede se voetpadjie 
in. 

NUUS ALGEMEEN. 

Die nagedagtenis aan die koolgloei van die kampvuurtjie en die 
bosveldhoutreuk verlam die hede en ek onthou………. 

Ek onthou die doringbos se gefluister wanneer die soel windjie die takkies 
regskuif.  Onthou ek die reuk van die bos en die lewe daarin. Onthou ek die 
urelange bekruip en planne beraam tot die uitoorlê van die Koedoeprooi. 
Lang horings wat geruisloos deur die bosse vleg en die bakore wat 
ondersoekend die geluide toets en bespied vir klank, hoe gering en sag ookal. 

Die flikker van die stert en die onseker beweging van die bladspier gereed om 
te vlug… 
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Onthou ek die skop van die roer en die verdwaasde wegspring van die dier , 
wetende dat hy te lank gesloer het. Die hartseer van die jag maar ook die 
dankbaarheid dat die dood my prooi genadiglik oorrompel het…. 

Dit alles onthou ek, terwyl die smaak my mond vul met herinneringe en ek 

die voetpadjies van die verlede oorloop.  

Baie Geluk aan Lukas wat ons tak se naam kon verteenwoordig . 

Gelukwensings 

Baie Geluk aan Lukas du Preez wat genooi is na die Nasionale uitskietdag van 
die Presidentskiet. Nie net neem hy deel in die Veteraanafdeling van die 
Prestige geleentheid nie maar is hy ook Skietbaankoordineerder van ons tak. 

Hy het in die sesde plek onder die Seniors (veteran) geeidig. Geluk Lukas. Ons 
is trots op jou. 

Geluk ook met sy kwalifisering met PMP groepskiet te Syferfonteinbaan 
(Potchefstroom). Geluk ook aan die ander lede van ons tak wat die dag 
bygewoon het. Met die vinnige telling blyk dit dat daar 23 Springboktakskuts 
was. 

Geluk aan Maccie en sy juniors wat ten spyte van die sterk wind goed gevaar 
het te Welkom. 

Besoek die webtuiste om meer hieroor te wete te kom. 

SKIET EN JAGAANGELEENTHEDE: 

Baie dankie aan Ben vir al sy insette en dit is met spyt dat ons sy bedanking 
moes aanvaar. Om persoonlike redes en as gevolg van sy 
werksomstandighede is dit net nie meer  vir hom moontlik om verder op die 
komitee te dien nie. Baie dankie weereens  Ben. Ons en die uile gaan jou mis. 

BEWARING: 

Ben is ook op die lys van lede wat inlyn staan vir die bewarings toekenning 
“Orde van die Buffel” (silver) vir sy en sy span se insette tov die Uileprojek. 



Hou julle Facebooek en Springboktak webwerf dop vir aankondigings en 
belangrike inligting. 

Daar word hard gewerk en besin oor die ‘Super Skins “ van volgende jaar. 

AKTIWITEITE 

Bied asb jul hulp vroegtydig aan met hierdie reuse projek. 

Vir diegene wat die sportskietkursus wil doen, onthou om julle name by Ronel 
op te gee en die kursus bied ons dan by die baan aan, tydens ons skietdae. 

Opleiding: 

Die  Bekwaamheidskursusse word by Cozy Corner gehou aangesien dit ‘n drie 
aande kursus is met eksamen daarna .  

Die kostes daaraan verbonde is R850 vir Bekwaamheid, R500 vir Toegewyde 
Jagter en R500 vir Toegewyde sportskut. 

Dankie aan Theo en Jakes vir jou insette in die verband. 

Maccie , dankie   ook vir jou insette in die verband. 

Dis alleenlik deur spanwerk en saamstaan dat ons, ons planne sal kan 
deurvoer. 

 

Ledevergadering elke eerste Donderdag van die maand wat dan opgevolg word 
deur ons takskiet te Blue Gum Valley skietbaan. 

AKTIWITEITE (NABETRAGTING EN TOEKOMSTIG ) 

Dit het onder ons aandag gekom dat ons Auditeur, Giep Stander, se dogter 
op die 15de in ‘n baie erge motorongeluk betrokke was en dat sy ernstige 
beserings opgedoen het. Ons gebede aan hulle. 

LIEF EN LEED 

Annelien, het tans veelvuldige operasies ondergaan en is op die pad van 
herstel. Ons dank ons Goeie Vader daarvoor. 



 

 

Besoek ons webwerf vir meer inligting . 

PROGRAM: 

Webwerf: (springboktak.co.za) 

Ons het ook info@springboktak.co.za as adres vir kantooraangeleenthede 

Vir fotos ens fotos@springboktak.co.za 

 

Groetnis. 
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