
Saam boer ons vooruit

Verdien AgriBonus-punte
op alle produkte deur

Laeveld Agrochem aangekoop

Dennis Redelinghuys is in Upington gebore. Sy ouers het na Ottosdal verhuis toe hy op laerskool was.  
Hy het op skool onder andere uitgeblink in atletiek en het met verskillende items aan die Suid-Afrikaanse  
kampioenskappe deelgeneem. Hy was in Potchefstroom op hoërskool, waar hy ook aan die Suid-Afrikaanse 
kampioenskappe in atletiek deelgeneem het, en die 800 meter was sy beste item. Dennis het ook tennis  
gespeel en in Potchefstroom gematrikuleer. Na matriek het hy Lugmag toe gegaan, en daarna het hy  
verskeie jare vir Senwes gewerk.

Hy werk die afgelope jaar en ’n half as ’n chemiese agent en dit is vir hom ’n passie. Hy werk alreeds vir  
40 jaar in die Ottosdal-omgewing en ken al die boere. Hy werk spesifiek met mielies, sonneblomme,  
grondboontjies en sojabone. 

Dennis se langtermyn-visie is om sy kliënte te help om die maksimum uit hulle oeste te kry en die beste  
dienste aan hulle te lewer.

Dennis se eggenote is Maart 2017 oorlede. Hy het twee dogters en twee kleinkinders, wat in Rustenburg 
woonagtig is. Hyself bly in Klerksdorp. Sy tweede grootste belangstelling is gholf en hy het al verskeie  
kompetisies gewen. “Ek beoefen geen ander sport as gholf nie en dit is my tweede grootste passie,” sê hy. 

Dennis sê: “Om die boere te dien, is my grootste passie. Ek strewe om altyd my beste te gee vir die boere, wat ook  
deur die jare my beste vriende geword het. Ek is nog baie gesond en stap gereeld, en sien uit daarna om  
in die toekoms steeds my beste vir my kliënte te gee”.

Vir professionele advies kontak gerus vir Dennis
Tel:  082 685 5849    E-pos: dennis@laeveld.co.za

Laeveld Agrochem versprei van die bekendste, navorsingsgedrewe maatskappye 
se produkte vir u absolute gemoedsrus. 

Dennis Redelinghuys Ottosdal


