
Hallo beste 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
  

Oplossing van de 3 quizvragen van 21 september 

1- De koffie is voor € 2,30 bij paviljoen Sport het beste adres. 

2- Kasteel Duinrell werd reeds in 1682 gebouwd en die andere kastelen pas rond 1900 

3- Voor de “10” verschillen in de foto zie bijlage ( de knoopjes in het overhemd van Cees  

     gelden als 1 verschil, zo ook de deur scharnieren )  ( zie foto in de bijlage ) 

 

Jan en Ria Looijestijn waren wederom de inzenders met de minste fouten, helaas zonder prijs, 

maar toch gefeliciteerd. De volgende puzzel komt rond de Kerstdagen !! 

=================================================================== 

Uitnodiging voor de tweede grabbelton van seizoen 2018-19 op woensdag 31 oktober. 

Van 10:00 tot 10:30 uur warmspelen, vervolgens van 10:30 tot +/- 11:30 uur vier grabbelton 

games, daarna tot 12 uur vrijspelen. 

Dit seizoen worden de reservepunten alleen gebruikt voor een gemiste game, door welke 

oorzaak dan ook. We laten zo veel mogelijk mix partijen spelen en als er minstens 4 heren 

overblijven, dan wordt er tevens een herendubbel gespeeld. Geef alsjeblieft op tijd op als je ‘n 

keer een Game wilt overslaan en als “Slaper” even gaat pauzeren. 

================================================================== 

* Diverse 55-plussers zitten wat te tobben met wat vervelende kwaaltjes en wensen wij sterkte 

met hun herstel. 

* Jan Looijestijn is inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis Bronovo, maar krijgt nog wel 

wat onderzoeken. 

* Op 4 oktober hebben Rob en Carel namens jullie een bloemetje gebracht bij Anky als steun 

bij haar herstel.   

* Door een studiedag in Voorschoten nam Lucy haar kleinkinderen Milo en Dax weer mee op 

17 oktober. 

* Rob moest op 17 oktober wat eerder weg en bedanken we eerste assistent Carel voor het 

maken van de foto’s. 

* Zo namen Gert en Corry van Driel in de herfstvakantie hun kleinzoon Kasper en zijn 

vriendje Maas mee naar onze sporthal. 

* De foto’s van 24 oktober worden bijgevoegd bij de komende uitslag van de tweede 

grabbelton. 

* Zoveel jarigen als er in oktober zijn, zo weinig zijn er in november. Alleen aspirant lid 

Gulia Karakozova op 14 november. 

* Pas in de feestmaand december zijn er weer 5 leden jarig. 

* Stel dat je op een woensdagmorgen snakt naar een “bakkie”, kijk dan of de koffie-automaat 

aan staat en betaal later aan Eric. 

* In de bijlage nog een paar aardige plaatjes, waar je de teksten niet te letterlijk moet nemen. 

===================================================================

Bij de tweede grabbelton van het seizoen 2018/2019 op woensdagochtend 31 oktober waren 

we met 19 wedstrijdspelers,dat werd dus spelen op 4 banen en drie wisselende Slapers in 

gezelschap van boegbeeld Alberta Slootweg en wonder boven wonder ook Jan Looijestijn nog 

maar net ontslagen uit het ziekenhuis kwam niet spelen, maar was de super-helpende hand 

van onze Alberta en spelende reporter Rob.Dit keer niet Hans Komen in het zonnetje, maar 

Jan Ruijgrok door 9 verdiende WgV punten nu op de tribune om het applaus in ontvangst te 

nemen.Ronde winnaar was dit keer Trudy de Haas met 9 WgV en maar liefst 102 

saldopunten. Iedereen bedankt voor het prima invullen van de wedstrijdformulieren, hoewel 

iemand voor Ineke Bakker de naam Ineke Voorschoten opschreef ! 



  

* Elly Calis weer terug van vakantie in Turkije afgelost door de familie Schoorl, die er nu 3  

   weken heen gaat. 

* Op 14 november is de verjaardag van ons aspirant-lid Gulia Karakozova 

* Op woensdag 28 november is de derde grabbelton van het seizoen 2018/2019. 

* Met ‘n stukje saldo uit de 55-plus pot hebben we weer wat nieuwe shuttles aangeschaft 

* De prijs voor de speler met de meeste ronde-winnaar punten is dit seizoen geen Maison   

   Kelder taart, maar een ijsbon van Luciano !! 

* In de bijlage nog wat foto’s van 24 oktober en Trudy de Haas, de tijdelijke gebruikster van  

   onze Luciano  ijskar.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UITSLAG GRABBELTON gespeeld op woensdag 31 oktober 2018 

     Seizoen 2018-19   26 sept.   31 okt.   28 nov.     Totaal Totaal 

                                

         Pnt.  WgV    Pnt.  WgV    Pnt.  WgV     Punten WgV 

                                

1   Jan Ruijgrok   75 9   82 9           157 18 

2   Hans  Komen   80 9   93 7           173 16 

3   Trudy de Haas   69 7   102 9           171 16 

4   Dick  van Waegeningh   66 7   78 9           144 16 

5   Corry  van Driel   73 7   75 7           148 14 

6   Cees  Schoorl   69 7   74 7           143 14 

7   Gemma  van Veen   76 7   66 7           142 14 

8   Aat  Stahlie   56 6   66 5           122 11 

8   Gulia Karakozova   68 6   54 5           122 11 

8   Joop  Parlevliet   53 4   69 7           122 11 

11   Ineke Bakker   75 7   52 3           127 10 

12   Ineke Koot   59 5   65 5           124 10 

12   Rob  Beuk   56 5   68 5           124 10 

14   Carel Caminada   69 7   43 3           112 10 

15   Anneke van den Eijkel   37 3   75 5           112 8 

16   Gert van Driel   53 3   54 5           107 8 

17   Bernie Schoorl   0 0   80 7           80 7 

18   Lucy van der Veer   0 0   65 7           65 7 

19   Elly Calis   70 6   0 0           70 6 

20   Ria Looijestijn   0 0   61 5           61 5 

21   Theo  Konst   58 5   0 0           58 5 

 

Uw 55-plus reporter 

Rob Beuk 

Rob.beuk@ziggo.nl    

mailto:Rob.beuk@ziggo.nl


 

 

Antwoord van Quizvraag 1 
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Antwoord van Quizvraag-2 

 



 

Antwoord van Quizvraag-3 

 

 

 

 



 

 



   

   

 

     

 



 

 

 

 



 

 

 

 


