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Ligaspan glip teen Frankfort
Sundowners speel môre hier

Wilge Hengelklub Nuus

D

ie Sundowners klub van die Vaaldriehoek kom môre hulle jaarlikse besoek
aan Heilbron aflê. Daar gaan sowat
dertig van golfers hier speel. Heilbron se lede
speel nie in hulle kompetisie nie, maar daar is
'n gewone dag met vleispryse op die spel.
Frankfort het Heilbron Saterdag geklop in
die liga op Warden met 10 punte teen 8.
Miskien moet die manne oorweeg om die
veerpyltjie kompetisies voor die liga te los dink dit maak hulle gewrigte te los.
Leonard Strydom het Saterdag se kompetisie gewen met 37 punte, Johan Weilbach was
tweede met 35 punte.
Lede het nog tyd tot einde van die maand
om ledegelde te betaal. Die klubkampioenskappe word op 3 Maart aangebied.
Die USGA en die R & A het Dinsdag besonderhede van 'n voorgestelde nuwe wêreldhandhawingstelsel vrygestel.
Hulle wil die ses voorgeestelsels wat wêreldwyd bestaan, in lyn kry met 'n nuwe enkel
stelsel.
Die USGA en die R & A sal die WHS bestuur met die ses bestaande voorgee owerhede

WIT & SWART - FOTOSTATE

D

ie tweede hengelklub kompetisie van
die jaar was gehou die 17de Februarie
2018 te Wilgedraai.
Die uitstlae is amptelik bekend gemaak.
Daar was 'n kliniek aangebied deur Supercast
en 25 lede het die dag bygewoon. Die wenners vir die dag is die volgende:
Seniors: Lotie van Wyk, GP Rossouw en
Swannie Swannepoel.
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Die dames: Erina Rabie, Marietjie
Kleynhans en Chantel Steenkamp.
Die juniors is Dean Tolma. Die volgende
kompetisie is geskeduleer vir die 10de Maart
te Tago. Daar sal 'n deurnag kompetisie dieselfde dag gehou word.
Vir meer navra kontak gerus vir GP
Rossouw by 082 319 9472 of JD Claassen by
079 691 4184.
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wat hulle plaaslik bestuur. 'n Twee jaar oorgang sal begin om die nuwe stelsel in 2020 ten
volle te implementeer.
Die verenigde belyning is ontwerp om dit
makliker te maak om 'n voorgee te bekom en
in stand te hou en om 'n voorgee meer billik te
maak onder gholfspelers van verskillende
vermoëns en geslagte regoor die wêreld.
'Vir 'n geruime tyd het ons gholfspelers
gehoor, "ek is nie goed genoeg om 'n voorgee
te hê nie," of "ek speel nie genoeg om 'n voorgee te hê nie,"' het Mike Davis, uitvoerende
hoof van USGA, gesê. "Ons wil nou die regte
besluite neem om 'n meer verwelkomende en
sosiale spel aan te moedig."
Davis het gesê die poging is ontwerp om die
voorgeestelsel te vereenvoudig en te verenig.

