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’n Spelerige welpie in die Thornybush-wildreservaat langs die Krugerwildtuin. “Die kleintjies het ons baie 
vreugde verskaf en ons vir ’n oomblik laat vergeet dat ons wêreld deur ’n pandemie op sy rug gekeer is. Dit 
was beslis ’n hoogtepunt om die ma se geduld met haar kroos dop te hou,” sê Andries Combrinck van 
Krugersdorp. Combrinck kom in aanmerking vir die Bosveld-wegbreek van R85 000 by die Morukuru Owner’s 
House in die private Madikwe-wildreservaat. Kyk op bl. 2 wat om te doen as jy ook wil deelneem.

Kat aan die stert beet Stuur foto’s na lesersfoto@beeld.com

doende ’n Curriebeker-wen-
droogte van 11 seisoene te be-
ëindig. 

“Dit is jul groot vriend hier 
van anderkant die water wat 

julle sterkte wil toewens vir ’n 
wonderlike naweek. Dit kom 
min in jou loopbaan dat jy in 
’n Curriebeker-eindstryd speel. 
As jy weer sien, is dit verby, 
so geniet elke oomblik.”

Steyn sê “selfs as ’n speler 
van die Haaie in die Spring-
bok-kamp net vir my kyk, wil 
ek sommer . . . vir hom wys 
wie is baas”.

Jake White (links) en Sean 
Everitt, onderskeidelik die breier 
van die Bulle en die Haaie, voor 
’n wedstryd vroeër vanjaar. Hulle 
pak mekaar weer môre op Loftus 
Versfeld in die Curriebeker-
eindstryd.   Foto: GALLO IMAGES

Cobus Claassen

Hoewel hulle nie môre op Lof-
tus Versfeld sal wees nie, weet 
die Blou Bulle hul ondersteu-
ners is in hart en siel daar.

So sê Marcell Coetzee, kap-
tein van die Ligbloues, oor die 
Curriebeker-eindstryd, wat 
môre vir die tweede agtereen-
volgende seisoen (in dieselfde 
jaar) tussen die Bulle en die 
Haaie op ’n leë Loftus (weens 
Covid-19-regulasies) beslis 
word.

In die Bulle se goue jare so-
wat ’n dekade gelede het fana-
tiese ondersteuners reeds op ’n 
Sondagaand by Loftus in ’n ry 
gaan sit en oorgeslaap om die 
volgende oggend daar te wees 
wanneer die unie se kaartjie-
kantoor oopmaak.

“Dit is baie hartseer. Ek kan 
net dink hoe Loftus Saterdag 
sou gelyk het en watter onge-
looflike gees hier sou heers. Ek 
glo die Haaie sou dit ook so 
verkies het,” sê Coetzee.

“Hoewel ons ondersteuners 
nie hier kan wees nie, waar-
deer ons hulle steeds en jy kan 
in Pretoria voel daar is opge-
wondenheid. Dit motiveer 
ons.” 

Die Springbok-losskakel 
Morné Steyn het intussen sy 
spanmaats van die Bulle met 
’n video uit Australië, waar 
hy saam met die Bokke is, vir 
die eindstryd sterkte toege-
wens.

Steyn was die Ligbloues se 
losskakel toe hulle die Haaie 
in Januarie met 26-19 geklop 
het in die eindstryd om so-

BULLE GLO LOFTUS IS LEEG, MAAR . . .

‘Ons mense 
is daar in 
hart en siel’
Geniet 
eindstryd, 
sê Morné 
in video

Wenrekord onder White
Jake White, hoofafrigter van die 
Bulle, kan die vierde breier in die 
geskiedenis van die unie word 
wat die Curriebeker suksesvol 
verdedig.

Wyle brig. Buurman van Zyl 
het in 1969 die eerste afrigter 
van die destydse Noord-Trans-
vaal geword wat dit kon vermag 
toe hulle die Westelike Provinsie 
met 28-13 in Pretoria verslaan 
het.

Dit het die Ligbloues se 
gloriejare in die 1970’s ingelui, 
wat agt Curriebeker-titels 
(waarvan twee gelykop-eind-
stryde was) opgelewer het.

John Williams het Van Zyl dit 
in 1988 nagedoen.

Heyneke Meyer se Bulle het 

hul skoksege oor die Leeus in 
die 2002-eindstryd met ’n 
oorwinning van 40-19 die 
volgende jaar oor die Haaie 
opgevolg.

By Loftus word gesê die Bulle 
is in 21 wedstryde onoorwonne 
in Pretoria sedert White verlede 
jaar die span begin afrig het.

Die Bulle het wel in Junie met 
’n erg verswakte span tuis teen 
die WP verloor in die Curriebe-
ker-kompetisie, maar Pine 
Pienaar was daardie dag die 
span se afrigter.

Die Bulle het op dieselfde dag 
in Treviso teen Benetton in die 
Reënboogbeker-eindstryd 
gespeel en White was saam 
met dié span in Italië.

Terwyl prins Albert van Monaco 
wag dat sy vrou, prinses Char-
lene, terugkeer na dié land, het 
hy uiteindelik gereageer op die 
hardnekkige gerugte van huwe-
liksprobleme weens Charlene se 
verlengde verblyf in Suid-Afrika.

“Sy het Monaco nie in ’n slegte 
bui verlaat nie!” het die 63-jarige 
Albert in vandeesweek se uitga-
we van People gesê. 

“Sy is nie weg omdat sy kwaad 
was vir my of enigiemand an-
ders nie. Sy is na Suid-Afrika om 
die werk van haar stigting daar 
in heroënskou te neem en om ’n 
bietjie tyd saam met haar broer 
en vriende deur te bring.”

Volgens hom was sy veronder-
stel “om sowat ’n week, ’n mak-
simum van tien dae, weg te 
wees. Sy is egter steeds in Suid-
Afrika, haar land van herkoms, 
omdat sy ’n infeksie opgedoen 
het, waarna mediese komplika-
sies kop uitgesteek het.”

Charlene (43) het middel Mei 
in Suid-Afrika aangekom en 
komplikasies ervaar ná ’n sinus-
operasie wat in Europa gedoen 
is ter voorbereiding van tand-
heelkundige inplantings. 

Sy het verskeie operasies on-
dergaan, insluitend een laat in 
Junie wat daartoe gelei het dat 
sy haar tiende huweliksherden-
king op 1 Julie misgeloop het. 

Albert het dit benadruk: “Sy 
het nie in ballingskap gegaan 
nie. Dit was absoluut net ’n me-
diese probleem wat behandel 
moes word.”

Hello! het berig Charlene het 
weens haar siekte haar tweeling 
– Jacques en Gabriella (6) – se 
eerste skooldag misgeloop. Pleks 
van hul ma het hul pa hulle 
skool toe vergesel.

Daily Mail berig prins Albert 
het voortgegaan met sy koninkli-
ke verpligtinge in sy vrou se af-
wesigheid. Hy het die tweeling 
verlede Vrydag saamgeneem op 
’n amptelike besoek na Dublin 
terwyl hul ma in Suid-Afrika is. 
– People, Hello!, Daily Mail

Mediese 
redes hou 
haar in SA 
– Albert

Hanri Wondergem

Op die maat van die toptreffers 
wat langspeelplate opgelewer het 
en met die heerlike aroma van ko-
ningskos in die lug, het Vereeni-
ging se nuwe restaurantteater 
amptelik sy deure oopgegooi. 

Die restaurantteater is by On 
the Vaal by die Riviera on Vaal 
Hotel and Country Club.

Die afgelope Woensdagaand is 
uitgesoekte gaste getrakteer op 
die musikale talent van Monique 
Steyn, Anton Botha en Maryke de 
Kooker. Die trio het die gehoor 
gaande gehad met treffers van on-
der meer The Beatles, Bee Gees, 
Elvis en Abba in die produksie ge-
titeld, Just Vinyl.

Steyn het gesorg vir hoendervel 
met haar kragtige weergawe van 
“The Power of Love”, oorspronk-
lik deur Jennifer Rush. De Kooker 
is met wolwefluite begroet toe sy 
die Alannah Myles-treffer “Black 
Velvet” gesing het. Botha het die 
gehoor behoorlik bekoor met sy 
rasperstem en sy weergawe van 
treffers van legendes soos Cree-
dence Clearwater Revival, Johnny 
Cash en The Eagles. 

Die gehoor het saamgesing, han-
de geklap en daar is selfs ’n traan 
of twee weggepink oor die nostal-
gie van die musiek. 

Die enigste oomblikke van stilte 
was toe almal vreedsaam aan die 

sjef, Patrick Moirwagale, se in-
drukwekkende en smaaklike disse 
– varklies wat in eendvet gaarge-
maak is, beesribbetjie met aartap-
pel-fondant, sampioene met uie en 
marmelade gevul en groente in ’n 
wyn-en-sjerriesous – gesmul het. 
Om nie eens van die nagereg met 
hul spoggerige name te praat 
nie . . . 

“Panna cotta en croquembou-
che,” sê Moirwagale oor sy water-
tandgeregte.

Iemand uit die gehoor sê: “Jy 
weet, hier is nie baie gesonde ver-
maak in Vereeniging nie,” en 
voeg by: “Ons het iets soos hierdie 
plek nodig gehad.”

Dan antwoord ’n ander: “As dit 
nie vir die inperkingsregulasies 
was nie, sou ek tot môreoggend 
hier kon kuier!”

Dít is presies waarvoor Daniel 
Tharratt, hoofbestuurder van Ri-
viera on Vaal, gehoop het. “Ons 
wou ’n nuwe, prettige konsep aan 
die streek bekend stel. En wat is 
nou aangenamer as om te ontspan 
met goeie vermaak, kos en wyn,” 
sê Tharratt ’n verklaring.

Die restaurantteater sal elke 
Woensdagaand sorg vir vermaak.

Die Riviera on Vaal Hotel and 
Country Club is minder as ’n uur 
se ry vanaf Johannesburg. 
) Kaartjies vir die restauranttea-
ter kos R350 per persoon, wat die 
vertoning en ete insluit. 

Nuwe restaurantteater 
bekoor al die sintuie

Maryke de Kooker, Monique Steyn en Anton Botha met hul optrede van Just 
Vinyl by die opening van die restaurantteater by die Riviera on Vaal Hotel 
and Country Club in Vereeniging. Foto: ANGELIKA VENTER/DANDELIGHT STUDIO

Hanri Wondergem

Goeie nuus vir jong skrywers – 
die sperdatum vir inskrywings 
vir Beeld se kreatiewe-skryf-
kompetisie is tot 15 September 
verleng.

Leerlinge van oor die land 
heen het reeds hul skryfwerk 
ingeskryf.

Anine Keel van die Hoër-
skool Brackenfell is een van 
die deelnemers in die kategorie 
vir Afrikaans huistaal (hoër-
skole). 

’n Uittreksel uit haar skryf-
werk lui: “Ek het my punt be-
reik en my antwoord gevind. 
Tot hier toe en nie verder. Ek 
is klaar. Ek gaan nie meer toe-
laat dat my verkeerde keuses 
my verder in ’n storm van ge-
brokenheid rondgooi en op ’n 
plek van seerkry uitspoeg nie.”

Met haar skryfwerk hoop 
Anine om R3 000 en ’n kursus 
deur Multidimensions van 
R4 500 vir haarself, asook 
R3 000 vir haar Afrikaans-on-
derwyser te wen. 

Dit is die pryse vir die wen-
ners in elke kategorie van die 
kompetisie.

“Kinders sonder vaders word 
emosioneel geaffekteer en baie 
kinders ontwikkel ’n lae self-
beeld. Hierdie kinders word 
ook makliker deur ander beïn-
vloed, pleeg dikwels dade van 
onnodige geweld en ontwikkel 
gedragskwessies,” skryf Xylene 
Abrahams van die Grosvenor 
Girls’ High School.

Xylene neem deel in die kate-
gorie vir Afrikaans eerste addi-
sionele taal (hoërskole).

Daar is ook ’n kategorie vir 
Afrikaans huistaal (laerskole). 

As jy vermoed jou skryfwerk 
kan met dié van ander talent-
volles meeding, besoek vandag 
nog ebeeldskool.co.za, kies 

kreatiewe skryfkompetisie, 
volg die instruksies, registreer 
daar en stuur dan jou verhalen-
de, beskrywende, argumente-
rende en bespiegelende opstelle 
na skool@ebeeldskool.co.za.

Skryfwerk wat van Januarie 
tot 31 Augustus vanjaar geskryf 
is, sal in aanmerking kom vir 
pryse.

Die Afrikaanse Onderwysnet-
werk is vanjaar die hoofborg 
van die kompetisie.

Die naaswenner in elke kate-
gorie word met R2 000 en ’n 
kursus deur Multidimensions 
van R2 500, asook R2 000 vir sy 
of haar onderwyser beloon.

Die leerlinge in elke katego-
rie wat die derde plek behaal, 
wen R1 500 en ’n kursus deur 
Multidimensions van R1 500, 
asook R1 500 vir hul onderwy-
ser.

Besoek ebeeldskool.co.za vir 
meer inligting, bepalings en 
voorwaardes. 

Op dié webwerf kan jy ook 
meer uitvind oor die ander 
dienste wat Beeld in Onderwys 
lewer. Dit sluit koerante vir 
klasgebruik, opleiding vir on-
derwysers, oefenvraestelle, 
aanlyn klasse en vakansieskole 
in.

Nog tyd 
vir Beeld 
se jong 
skrywers 

Die Laerskool Ebenhaeser in 
Krugersdorp bestel gereeld 
koerante vir klasgebruik. Deur 
Beeld te lees word leerlinge se 
leesvaardighede en algemene 
kennis verbeter. 

‘‘Dit is baie hartseer. 
Ek kan net dink hoe 
Loftus Saterdag sou 
gelyk het en watter 
ongelooflike gees 
hier sou heers. Ek 
glo die Haaie sou dit 
ook so verkies het.
 — Marcell Coetzee

Stuur ’n SMS na 32515 of skryf ’n brief 
aan briewe@beeld.com SMS’e kos R1.00


