
Hallo sportieve 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
  
Aan het begin van het seizoen schreven we, dat de reservepunten van de 
Grabbeltonwedstrijden gebruikt worden voor het invullen van gemiste wedstrijden door welke 
oorzaak dan ook. 
Nu doen we dat niet aan het einde van het seizoen, omdat de uitslaglijst dan plotseling anders 
wordt dan wellicht verwacht. 
Dit seizoen gebruiken we jullie reservepunten al, zodra er voldoende gespaard is om een 
gemiste wedstrijd te compenseren. 
  
Zo gebruikt Aat Stahlie zijn reservepunten van september-december en januari om die punten 
voor zijn gemiste wedstrijd in november te gebruiken. 
Zonder die punten zou Aat niet op de vierde, maar op de veertiende plaats staan. 
Ook voor Maria Komen hebben we haar reservepunten van september-oktober en november 
gebruikt voor de gemiste wedstrijd van afgelopen januari. 
zonder die punten zou Maria anders op de vijftiende plaats staan. 
Zo zie je maar, dat het spelen van de vierde set tijdens een grabbelton wedstrijd toch 
belangrijk kan zijn. 
Zo hoeven Carel Caminada en Dick van Waegeningh ieder nog slechts een keer reservepunten 
te behalen voor het compenseren van sept ( Carel ) en okt ( Dick ) 
Let daar dus de volgende keer op, dat je alle vier rondes een blokje grabbelt en niet als Slaper 
gaat zitten. 
  
De ronde winnaar van 30 september was Rob Beuk met 9 WgV en saldo van 90 punten  
De ronde winnaar van 28 oktober was Arnie van der Ham, als enige met 9 WgV en een saldo 
van 78 punten 
De ronde winnaar van 25 november was Cees Schoorl met 9 WgV en een saldo van 77 
punten. 
De ronde winnaar van 16 december was Arnie v/d Ham met  9 WgV - en een saldo van 81 
punten.  
De ronde winnaar van 27 januari was wederom Arnie met 9 WgV en een saldo van 84 punten. 
Heren of Dames, de taart staat al klaar voor de speler, die de meeste rondes heeft gewonnen. 
  

  



Doordat er bij de grabbelton meestal te weinig dames tijdens de wedstrijden aanwezig zijn 
kon het gebeuren, dat er een mix tegenover twee heren stonden 
Daar kregen we echt veel klachten over en gaan dit nu ook echt anders doen, door precies 
zoveel blokjes voor de heren, als voor de dames te gaan gebruiken. 
zijn er nu vier heren, die dan niet meer een blokje konden krijgen, dan gaan die hun plaats op 
de overgebleven baan grabbelen. 
zijn er minder heren, dan worden dit slapers net als een van de dames als er een oneven aantal 
aanwezig is. 
  
De volgende grabbelton is op woensdag 24 februari 2016 
en hierbij dan de laatste uitslaglijst van woensdag 27 januari 2016, inclusief de aangepaste 
reservepunten voor Aat en Maria. 
  
De  jarigen in februari zijn 10 feb. Dick van Waegeningh 
12 feb. Bernie Schoorl en Lenie Ruijgrok 
22 feb. Aat Stahlie 
26 feb. Joop Parlevliet 
 
In verband met het passen van de tekst, hebben we de uitslagen van sept. en okt. weggelaten 
    Seizoen 2015-16     25 nov.   16 dec.   27 jan.   Totaal Totaal 
                                
           Pnt.  WgV    Pnt.  WgV    Pnt.  WgV   Punten WgV 
                                

1   Arnie van der Ham     74 9   81 9   84 9   396 45 
2   Cees  Schoorl     77 9   82 6   81 7   395 34 
3   Ineke Bakker     76 9   64 7   58 5   338 34 
4   Aat  Stahlie     69 7   62 7   55 3   326 31 
5   Maria Komen     58 5   70 6   79 7   347 30 
6   Anky Maätita     67 5   71 5   58 5   339 30 
7   Theo  Konst     70 7   62 5   61 5   334 28 
8   Corry  van Driel     50 3   61 5   80 9   324 28 
9   Leo  Koot     72 7   68 7   54 3   320 28 

10   Dick  van Waegeningh     73 7   63 5   77 8   281 27 
11   Bernie Schoorl     68 5   75 8   67 7   279 27 
12   Joop  Oosterveer     64 5   64 4   71 5   325 25 
13   Rob  Beuk     60 5   65 3   57 4   321 24 
14   Gemma  van Veen     70 5   58 5   58 3   306 24 
15   Carel Caminada     65 5   74 7   69 7   264 24 
16   Joop  Parlevliet     49 3   70 5   58 5   300 22 
17   Elly Calis     64 5   66 5   60 5   304 21 
18   Hans  Komen     67 5   81 7   0 0   220 19  



 
Ondanks de 55-plus nieuwjaarsreceptie in mini formaat konden we op 6 januari met z’n allen 
toch gezellig proosten op het nieuwe en sportieve jaar met dank aan Corry en Gert van Driel 
voor het verzorgen van de heerlijke appelflappen en bijbehorende oliebollen. Helaas had uw 
reporter z’n foto camera vergeten mee te nemen en moest hij het doen met de mindere 
kwaliteit van de camera in zijn Samsung mobieltje. 
En al waren er in januari geen jarigen, toch trakteerde Joop Oosterveer op 13 januari alsnog, 
vanwege zijn verjaardag van 22 december tijdens onze Kerst-stop. 
Op 20 januari was er ook niets te vieren, maar trakteerde Elly gewoon spontaan met een grote 
zak vol zachte en zoete taai-taai figuurtjes...mmmm. 
Ook was het leuk dat op deze 20 januari Lucy van de Veer met kleinzoon Dax ons weer even 
kwam opzoeken, helaas nog niet om te badmintonnen !!  
 

 
Uw 55-plus reporter 
Rob Beuk 


