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KFC se dag volgende
D

Deurnag kompetisie te Tago

W

ilgehengelklub het 'n klub kompetisie en deurnag kompetisie gehad
die 10de Maart te Tago.
Daar is 'n totaal van 534 vis gevang
gedurende die kompetisie. Die deurnag kompetisie is gewen deur Mnr Lotie van Wyk met
'n Baber 17.3 kg.
Uitslae van kompetisie:
Seniors
1.
JD Claassen
2.
GP Rossouw
3.
Johan Els
Dames
1.
Marietjie Kleynhans
2.
Erina Rabie
3.
Chantel Steenkamp
Juniors
1.
Herman van Wyngaardt
2.
Henrico Cilliers
3.
Dean Tolmay
Die klub wil net graag die volgende borge
bedank van deurnag kompetisie: Hinterland
Heilbron, Star Slaghuis, Spaza Hyper en Mnr
Johan Els.
Volgende kompetisie is die 14de April vir
meer inligting, kontak: GP Rossouw 082
319 9472 of JD Claassen 079 691 4184.

BRANDVERENIGING
VERGADERING
SEKTOR
2A & 2B

by Kommandokantore.
Malcolm Procter is die
spreker. Baie belangrike besluite moet
geneem word. Ander
Brandverenigings se
voorsitters en sekretarisse ook welkom om
die vergadering by
te woon.
Vir enige navrae kontak
Johan Germishuys
082 334 9819
of Johan Naude
072 436 5588

Die suksesvolle kandidaat moet ook oor die
volgende eienskappe beskik:* Goeie mensvaardighede * Vertroulikheid kan handhaaf
* Akkuraat onder druk kan werk
AANSOEKE SLUIT:- 23 MAART 2018
Oorhandig of stuur u CV/aansoek aan J.P. Botha by Telwiedrè
Voere, Bothastraat 6, Heilbron of e-pos na
jpbotha@telwiedre.co.za.
Kontaknommer: 072 881 6098

Lotie van Wyk (Baber 17.3 kg)

Die wenner van 'n gelukkige trekking van 'n kiaat
viskas geskenk deur Mnr Hans Kleinhans is
mnr HJ Rossouw.

Stenhard Motor Engineering
Heilbron

Hiermee word kennis
gegee van 'n
Brandverenigingvergadering wat gehou
sal word op op

Woensdag
21 Maart 2018
om 10:00

O

p Saterdag, 17 Maart 2018
bied die Ruiterklub se
Dorpbewoners 'n plesierrit aan. Hulle vertrek om 10:30
vanaf EJ Stainless Steel se werkswinkel.
Daar is 'n bring-en-braai na
afloop van die rit. Bykosse en
vure word voorsien. Bring net jou
met wat gholfspelers graag wil hê en makliker is om te eie eetgerei en kampstoel saam.
verstaan en aansoek te doen vir almal wat hierdie groot
Vir verdere navrae skakel
wedstryd speel."
Heinrich Kruger 082 755 8833 of
Ingesluit onder die beduidende reël veranderinge is die Eddie Swart 082 449 9113.
volgende (verskeie van hierdie is eenvoudig afgehandel
na hul voorstel verlede jaar).
• Drop van bal sal nou van kniehoogte wees.
• Dubbel hou sal nou nie gepenaliseer word nie.
• Geen straf vir die verskuiwing van 'n bal op die set- Address Laer Street, Heilbron, 9650
Postal: P.O. Box 294, Heilbron, 9650
perk nie en 'n speler is nie verantwoordelik nie, tensy dit Tel: 058 852 2742 | Fax: 058 852 3700
feitlik seker is dat die speler dit gedoen het (dit is die
Telwiedré Voere is trots op sy dinamiese werksmag wat hierdie vooruitDustin Johnson 2016 VSA-ope reël).
strewende maatskappy help groei het tot een van die leiers in die vee• Spelers mag spike merke en ander skade wat deur
voerbedryf.
skoene op die putting green gemaak word, herstel.
• Daar sal geen straf wees om los belemmerings in 'n Word deel van hierdie uitsoekspan en sluit by ons aan as:
bunker te beweeg of om die sand met 'n hand of klub oor
die algemeen te raak nie ('n ander Dustin Johnson-reël!).
KLERK: MENSLIKE HULPBRONNE
• Caddies kan nie spelers oplyn voor 'n hou nie.
• Soek tyd vir 'n verlore bal gaan van 5 minute na 3
VERANTWOORDELIKHEDE:minute.
* Byhou en opdatering van personeelrekords.
Daar is 'n nuwe "Amptelike Gids vir die Reëls van
*Administreer die betaalrolproses
Golf" -boek wat 1300 voorbeelde in die huidige besluite*
Beskikbaarstelling
van menslike hulpbronbestuursinligting
boek vervang. Dit is 'n goeie ding, en dit moet dalk nog
verder geneem word. "Met hersiene reëls wat makliker
VEREISTES & KWALIFIKASIES:is om te verstaan, dink ons komitees sal die regte gevolg* Gr. 12,
trekking kan bereik sonder dat daar 1 300 feitestelle is,"
het Thomas Pagel, USGA senior direkteur van reëls en
* Rekenaarvaardig (Excel & Word),
amateurstatus verklaar.
*Ondervinding in personeeladministrasie is ‘n aanbeveling, maar
nie ‘n vereiste nie.

Nuwe reëls vir 2019

ie plaaslike hoendermanne, KFC borg volgende
Saterdag plaaslik. Kies vir jou 'n maat wat konstant kan speel want die formaat is 'n comined
stableford, altwee se telling word bymekaar getel.
Halfweg kry jy 'n Street Wise 2 gereg van KFC en die
aand is daar 'n lekker Steak-en-Stysel ete. Die inskrywingsgeld is R250.
Eben Stander het hard aan sy ritme gewerk na 'n onstellende klubkampioenskappe, hy wen Saterdag se plaaslike
kompetisie met 37 punte. Leonard Strydom was tweede
met 35 punte en Léan Visser derde met 34 punte.
Jackie Leonard is nou ook die klubkampioen van
Frankfort nadat hy Saterdag die plaaslike manne daar laat
les opsê het. Môre is dit gewone spel vanaf 12:00.
Die USGA en R & A het saamgewerk om die amptelike
gholf reëlboek van 34 reëls tot 24 te krimp, terwyl hulle
ook gesonde verstand toegepas het op reëls wat die
afgelope jaar baie ondersoek gekry het. Hierdie nuwe
reëls sal amptelik begin op 1 Januarie 2019 en volgens die
AP is dit die "mees omvattende" veranderinge aan die
reëls van gholf sedert hulle in 1744 geskep is.
"Ons is bly om die nuwe reëls van gholf bekend te stel
na 'n samewerkende en omvattende hersieningsproses wat
die siening van gholfspelers omhels, reëlskundiges en
administrateurs wêreldwyd aanwend," het mnr. David
Rickman, uitvoerende direkteur van bestuur by The R &
A in 'n verklaring gesê.
"Ons glo dat die nuwe reëls meer in ooreenstemming is

Ruiterklub bied
plesierrit aan

Contact nr: 058 852 1850 / 1
Email: stenhard@telkomsa.net
SPECIALISED SERVICES :-

Fax nr: 058 853 0794
Web: www.stenhardengineering.co.za
ENGINE REBUILDING (ANY ENGINES)
VACUUM PUMP REPAIRS
TURNING / MACHINING

We also collect and deliver as requested:Gauteng, Free State, Mpumalanga, North West
PLEASE CONTACT - HENNIE OR NADIA FOR QUOTATION

