
Hallo 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
  
Bij de vierde en tevens Kerstgrabbelton van het nieuwe seizoen 2015/2016 op 
woensdagochtend 16 december waren we in de zaal met 21 aanwezigen en en 19 
wedstrijdspelers en speelden we fotograbbelton, dat was zoeken naar eenzelfde foto bij een 
van de badmintonbanen en b.v. kijken of de gegrabbelde Kerstkalkoen en ergens bij de foto 
van het Kerstdiner te vinden was. Anton Jansen zorgde voor de controle v/d 
wedstrijdformulieren en controleerde met een grote klok de rondetijden. 
  
Ronde winnaar was Arnie v/d Ham als enige met  9 WgV - en een saldo van 81 punten.  
Na vier wedstrijden staat Arnie ook nog eens aan top met totaal 36 WgV – en een saldo van 
312 punten !! Omdat Hans Komen slechts 2 ronden speelde hebben we voor zijn derde ronde 
de reservepunten van september opgebruikt. 
De volgende en vijfde grabbelton is op woensdag 27 januari 2016. 
  
Na douchen en aankleden was het een verrassing dat Gert van Driel, Lenie Ruijgrok, Marjan 
Schoorl en zelfs Sjoerd van der Werf onze Kersttafel kwamen opvrolijken. 
Marjan trakteerde ons op heerlijke moorkoppen, omdat ze jarig was geweest en Sjoerd nam 
sfeervol Kerstbrood mee, om alvast zijn verjaardag van 30 december met ons te delen.  
Hierbij feliciteren wij ook nog Joop Oosterveer, die op 22 december jarig was.. van harte 
allemaal. 
  
Dit seizoen een wat kortere versie van onze jaarlijkse 55-plus Nieuwjaarsreceptie en zullen 
we op de eerste speeldag van 2016 op woensdag 6 januari elkaar weer het beste wensen  
tussen 12 en 13 uur in onze eigen sporthal-kantine met het genot van oliebollen en 
appelflappen gefabriceerd door onze Corry van Driel.  
Ook is er nog de mogelijkheid voor het bezoeken van de BCW nieuwjaarsreceptie op 
maandagavond 4 januari om 21:30 uur in onze bekende kantine van sporthal de Schulpwei. 
Hieronder dan eindelijk de laatst bekende uitslag van woensdag 16 december 2015 en ‘n paar 
foto’s in de bijlage met teksten die je niet te letterlijk moet nemen. 
 

 



 
 
 

 

 
 
 



 
 
Uw 55-plus reporter  
Rob Beuk  


