
3 FEBRUARY 2020 KWARTAALBLAD 

Bestuur Oude Meesters reloaded  
Beste (oud) HRCers,

Brexit net achter de rug, Trump die er een zooitje van maakt. Er 
verandert veel, daarom gaan er ook wat zaken veranderen bij de 
Oude Meesters.

Het Bestuur 2020 is rond en heeft zojuist de eerste vergadering 
achter de rug. Ons doel is om op een wat structurelere wijze ALLE 
oud rugbyers van HRC bij elkaar te brengen en te houden, met rugby 
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SLOTDAG 6 NATIONS  OM HEREN DINER LIDMAATSCHAP 
GESTART 

Chris Overklift 
zin in nieuwe 
uitdaging en 
Dennis Peijs  
begonnen met 
voorbereidingen 
eerste 
internationale 
trip OM.

DE OUDE BOK
PAASTOERNOOI  
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dan wel andere activiteiten. Daarbij willen we met de Oude 
Meesters ook kijken of we positief kunnen bijdragen aan 
HRC. Denk aan bijvoorbeeld hulp bij meer senioren teams/
spelers, de rugby cultuur, etc.
 
De komende tijd gaan we een duidelijke activiteiten 
kalender maken en delen voor alle leeftijden (+35), 
uiteraard met de focus op rugby of voor de rugby.

Er komt een Website voor de oude meesters gebonden 
aan die van de Haagsche rugby club. Hierin zullen alle 
belangrijke data worden gedeeld. Tevens komt er een 
aparte OM facebook pagina, LinkedIn en instagram 
#deHaagscheMeesters.  

  Lidmaatschap 
Tot slot, een belangrijke vraag. Wil je lid of donateur 
worden van de Haagsche Meesters, of draag je 
organisatie een warm hart toe. Start dan een automatische 
overschrijving van 6 euro per maand en laat die 
doorlopen. Mogelijk maken we hier tzt een stichting van. 
 
NL20ABNA0644888016 ovv Haagsche Meesters + naam.

Lid worden is geen 
verplichting, want 
bijna alle activiteiten 
zijn voor iedereen. 

Het geld is geen 
bierpot, maar met 
het lidmaatschap 
willen we langzaam 
aan een pot creëren 
waarmee we zaken 
kunnen organiseren, 
toernooi fees 

kunnen betalen of dingen voor HRC kunnen doen.  Daarbij 
zullen we voor de leden ook een aantal bijzondere events 
organiseren en ben je natuurlijk een grote koning als je 
meedoet omdat uiteindelijk het allerbest is voor jezelf.  En 
je krijgt een cadeautje!
 
We hopen dat in de toekomst alle 35+ HRC  lid worden en 
mogelijk hebben we over 10 jaar wel een 35+ team 
meedraaien in de competitie.
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Activiteiten

Zaterdag 14 maart is de 6 
nations afsluiter van 
Frankrijk-Ierland. Op de 
Club zal er voor de OM een 
Borrel geregeld zijn

Zaterdag 11 April zal er 
een Landelijk Paastournooi 
zijn  op de Utrechtse 
Rugby Club. Ook voor niet 
spelers een leuke dag om bij 
te zijn. Aanmelden via  
bestuur

Er zal een Members Diner 
zijn op vrijdag 28 
Augustus. Denk Bikini, 
whisky, sigaren etc
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Tot Slot 

Wij zijn vanaf heden officieel te bereiken via 
OM@haagscherugbyclub.nl. Alle ideeën zijn   
welkom via mail of bestuur 

Old Masters Golf toernooi in de planning. Mis 
het niet en wordt lid. Wil je dit graag mee 
organiseren? Laat het ons weten of mail naar 
OM@haagscherugbyclub.nl 

   

 14 Maart Six nations op HRC  
 11 April Paastoernooi Utrecht 
 28 29 en 30 augustus 2020 HRD 
 28 Augustus Members Diner 

Een 2e Enquete zal worden verzonden waarin je 
acte de présence kunt geven. Stuur deze door naar 
je netwerk. Sta je niet in de mailing list? Mail naar 
om@haagscherugbyclub.nl 

Het Psalmen boek is weer terecht en zal in volle 
glorie zijn waarde terug vinden. De drukkerij draait 
volle toeren. 

 
Er Schijnt een groep rugbyers actief te zijn op 
strand.Touch Rugby elke zondag het gehele jaar 
door 10 uur bij strandclub Xiringuito en s’winters 
Hartbeach  

NAMENS HET BESTUUR BEDANKT EN TOT SNEL 
C.OVERKLIFT, R VD LOOS, J. WOLFF, D. PEIJS, D V IMHOFF
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DE OUDE BOK
De volgende HRCers 
gingen je voor en zijn 
al lid: 

C. Overklift  
D. Peijs 
R. Vd Loos  
J. Wolff  
D. van Imhoff  
W. Grooss 
R. Anderton 
P. Dijkhuizen 
B. v Soldt 
J. v Soldt 
B. van Raaij 
A. Koppert  
R. Pinedo  
M. Vd Broek 
J. Vd Broek 
PB Berkhout  
T. Hadinegoro 
M. v Franck 
Steven Daniels 
R. Binken  
S. vd Loos 
B. Mast  
R. vd Walle  
D. Wolff  
W. Italianer  
R. Roeleveld  
M. v Kolck  
O. Boersma 
R. Pieterse 
P. Dobbelaar  
JW. De Muinck Keizer 
S. Naito 
I. vd Werf  
L. Dam 
L. Vd Velde 
T. Boersma 
D. Willems 
E. v Doorn  
K. De Schutter 
S. Rommelse 
P. Hoog  
R. Truijens 
R. v Dalen 
B. v Dalen 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