De Oude Bok
Voor altijd op de hoogte

INSCHRIJVINGEN GEOPEND!
EVENTS, TOERNOOIEN EN TRIPS

6 events in 2022

en pinnen verzamelen. Dit jaar
hebben wij een extra event voor
Beste Haagsche Meester
meer competitie en gezelligheid.
Het volle seizoen gaat dan nu
echt beginnen! Je lidmaatschap Meld je snel aan, plekken zijn
zal direct van meerwaarde gaan beperkt. Bij twijfel ook opgeven,
zo krijgen we inzicht in animo.
worden. We zitten al op 95
betalende meesters die in het Schrijf je in op de website:
www.haagschemeesters.com
bezit zijn van de baggy blue
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Golf-Masters
16 April. Na vele jaren weer terug! Vanaf
nu een vast event voor de HM. De
gemiddelde HMer heeft geen handicap
en kan niet golfen, dit is gelukkig ook geen
vereiste. We spelen De ‘Texas Scramble’.
Teams bestaan uit 4 spelers. Ook hier zijn
pinnen voor de baggy te winnen.
Afsluitend is er een borrel en kijken we la
Rochelle-Bordeaux

Padel-Open
9 Juli. First time event voor de niet
tennisers die gewoon een keer een prijs
willen winnen en BBQen. Padel is een mix
tussen tennis en squash. Er zal een groot
toernooi worden georganiseerd met teams
van 2 personen. Wees er snel bij want er is
maar plek voor 12 teams.

HRD-22
25-26-27 Augustus. Dit toernooi heeft
geen beschrijving of introductie nodig. Het
komt neer op je dienst plicht als HRCer en
35plusser. Kun je 5 keer pijnloos
squatten? 5 push-ups? Gefeliciteerd je
bent geselecteerd! Vorig jaar groot succes
met nieuwe oude gezichten. Het word nu
nog beter!
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Pétanque
16 september. Dit was HET EVENT waar
iedereen het nog over heeft. Heb je deze
gemist schrijf je dan snel in als team want
deze gaat echt vol lopen. Leden van de HM
hebben absolute voorrang uiteraard. De
winnaars (Ernest R en Sander vd L) van
vorig jaar moeten van de troon worden
geketst. Au revoir et a bientôt

Heerendiner
26 november. Het wordt spectaculair!
Laat je smoking vast stomen en stof je
lakschoenen af. Dit feestelijke event staat
nu al in de steigers, geheel in stijl zullen wij
een avond vol amusement en waanzinnig
eten het jaar afsluiten. Zorg dat je erbij
bent. Als HMer word je hier verwacht.

Pubquiz "de Mossel"
Februari 2023. Voor een hoop gelukkig
nog een goede herinnering op de club. Het
is tijd om weer leven te blazen in de
mossel avond van vroegâh. Met een
competitieve pubquiz op het programma
waar er om de legendarische mosselpin
gestreden zal worden, is dit een avond die
je ook niet mag missen.
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