
 

                                                   Taknuus Maart 2015 

 Landlyn/line           Sel / cell 

       Voorsitter :   Pieter de Beer:          011 5743000      083 6275749 

                   Ondervoorsitter:   Danie Momberg                                     082 9012067 

                                     Ronel :   Takkantoor:               011 7441525                                                         

 Dis nou maar wors, soos Trompie Toerien van die Boksombende altyd gesê 

het. Gety en tyd wag vir geen man nie. Nie eers vir die lede van die 

Springbokspan nie. 

Ons groot Skinskompetisiedag is nou iets van die verlede en wat ‘n heerlike en 

suksesvolle skietdag was dit nie. 

Ons dag het afgeskop met skuts van heinde en vêr wat kom deelneem het. Die 

manne was gretig om deel te neem en van die goeie pryse op te raap. 

Die weer het goed saamgespeel met net so ‘n skrikmakerkie aan die einde van 

die dag. 

Ons het 600 teikens geskiet ,met die “Skinsafdeling” se pryse wat na elke aflos 

uitgedeel was. 

Aan die einde van die dag is die hoofpryse uitgedeel en het die skuts wat onder 

die top twintig geeindig het, hul pryse ontvang. 

Daar was self twee viskatrolle vir die manne wat heel laaste tussen die 300 

skuts gekom het. Die katrolle is natuurlik daar indien hulle hul gewere sou 

wegpak en eerder gaan hengel……….want skiet?.....daarvan weet hulle nie so 

mooi nie……... 



Baie dankie aan al ons borge wat die dag vir ons moontlik gemaak het. 

Baie dankie aan die baanoffisiere wat die orde en verantwoordelikheid van so 

‘n dag gehou en geneem het. 

‘n Klop op die skouer aan die Springboktak se kommitee vir al die harde werk 

en organisasie en vergaderings en beplanning en idees wat die dag glad laat 

afloop het. 

Hou maar hierdie spasie dop vir volgende jaar.  

Die name van die eerste tien pryswennerskuts verskyn hieronder. 

1.  Louwtjie Pienaar                      6. Richard Bulkin           

2.  Francois Smit                           7. Louwtjie Pienaar                   

3.  Maruis Slabbert                        8. Richard Bulkin          

4.  Danie Pienaar                           9. Jannie Nel         

5.  Stoffel Bester                           10. Richard Bulkin            

 

 

 



Terrein. 

Die ander vraghouer is opgerig en die dak daaroor opgerig en die plaveisel 

gelê. Die stukture is geverf en nou bly daar die afrondingdwerk oor. Baie baie 

dankie aan al die persone wie se bydraes dit moontlik gemaak het. Hetsy 

arbeid, geldelik en of fisies.Baie dankie aan die manne wat daarmee gemoeid 

was en dankie aan Danie en Jakes vir die voorloop met gedagtes en daad. 

 

Hou julle Facebooek en Springboktak webwerf dop vir aankondigings en 

belangrike inligting. 

Opleiding: 

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. 

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. 

Op die 11de Maart was daar 17 manne wat hulle Sportskietkursus gedoen het. 

Dankie Theo vir jou insette in die verband. 

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

deurvoer. 

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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