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President en Kaptein
wag vir jou
Kom ondersteun die Bokke

M

ôre is dit die Presidentspan vs
Kapteinspan op Heilbron, asook
die Bokke teen die Ingelse in
Japan, en jy kan dit alles meemaak by
Heilbron Gholfklub. Die plaaslike handelstak van VKB tree as borg op vir die
President en Kaptein uitdaagbeker wat reeds
om 08:30 afskop voor die groot Rugbyfinaal
in Japan. Gholfers gaan net nege putjies
speel voor die Rubyfinaal en die tweede
nege putjies word op die veerpyltjie bord
beslis.
Elke speler kry een kans om die tweede
nege se nommers op die bord raak te gooi.
Twee punte vir die nr van die putjie en een
punt as jy weerskante gooi. As jy alles mis,
geen punte.
Die inskrywingsgelde is R150 en vir dit
kry jy 'n halfweg gratis. Daar gaan ook na
afloop van die rugby Burgers wat jy self kan
bou te koop wees vir R50.
Die publiek is ook welkom om die skouspel te kom kyk by Heilbron Gholfklub, die
wedstryd begin om 11:00, wees betyds vir n
hoofpawiljoen sitplek. Gholfers word gevra
om in te skryf vanaf 07:15 vir die gholf.

Daar is heelwat verwarring oor nuwe reëls wat op 1 Oktober in
werking gestel is. Hier is 'n kort opsomming van rondtes wat geregistreer moet word:
As deel van die verandering na die Wêreldvoorgee, moet gholfspelers seker maak dat 'n rondte op die voorgee-stelsel geregistreer
/ geopen is voordat hulle speel.
In die geval dat gholfspelers 'n rondte op die klubterminaal, die
HNA-webwerf of die telefoon-app oopmaak nadat die rondte voltooi is, word die rondte deur die voorgee-stelsel gemerk en by die
klub se voorgeekomitee aangemeld.
Wat is die geregistreerde rondtepersentasie? Die geregistreerde
rondtepersentasie dui aan hoeveel van die laaste 20 tellings van 'n
gholfspeler geopen is voordat hy gespeel het. Hoe kan ek 'n rondte
registreer? Waar moontlik, moet dit deur die klub gedoen word
voordat u speel, maar spelers kan ook die rondte oopmaak op die
klub se voorgee-terminale, die HNA-webwerf of hul HNAtelefoon-app. Let daarop dat die onus op die speler rus om hul
rondes te laat registreer.
Kan ek my rondte open vir die nuwe "gebeure" en "my vierbal"gedeelte van die app? Nee, u moet steeds u rondte op een van die
normale maniere open, soos hierbo genoem. Wanneer word die
geregistreerde rondtepersentasie bereken? Die geregistreerde rondtepersentasie word aan die einde van elke dag bereken. Beïnvloed
my persentasie geregistreerde rondtes my Handikapindeks? Nie,
behalwe as die klubvoorgeekomitee agterkom dat u u voorgee
gemanipuleer het.

Heilbron Krieketklub Nuus

H

eilbron Krieketklub het liga
afgeskop teen Sasolburg en
New Vaal.
Wedstryde is gewen deur die tuisspanne maar het vir oorgenoeg
opwinding gesorg met die tellings
wat so naby aan mekaar was.
Heilbron se volgende liga wedstryd
is teen Sharpeville by Hoërskool
Heilbron op die 9de November om
13:00.
Enige toeskouers welkom.
Voorlopers met lopies en paaltjies
na twee wedstryde.
1. Irfan Arshad 118 lopies
& 5 paaltjies.
2. Theuns Botha 32 lopies
& 4 paaltjies.
3. Oneeb Ullah 45 lopies
& 1 paaltjies.
4. Asif Ali 40 lopies.

Riemland Jagtersvereniging
Jaarvergadering
en prysuitdeling
8 November 2019

R

iemland Jagters
Vereniging, Heilbron hou
8 November 2019 om
18:00 hulle jaarvergadering
en prysuitdeling by Donsveertjie.
Moet dit nie misloop nie.

Raak deel van ons lekker-lees gemeenskapskoerant en stuur vir ons jou foto's van
mylpale wat bereik is, asook ander aktiwiteite. Ons plaas dit graag.
Vir enige nuus wat jy graag met die lesers wil deel, skakel Silma 083 363 6553 of
kantoorure by 058 852 3033.

Eben Stander is baie teverde met sy HBA Monthly Mug wat hy verlede Satedag gewen
het met n netto telling van 70, een beter as Jackie Leonard wat tweede was met n 71
netto.

