
Hallo 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
  

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de negende en tevens laatste Grabbelton van 

seizoen 2018/19 op woensdagochtend 29 mei. 

Geen foto of cijfer grabbelen, gewoon gezellig met de blokjes uit twee zakjes. 

Jan R. staat momenteel 7 WgV punten vóór op Hans, die op de tweede plaats 

staat, maar er kan nog van alles gebeuren op die 29 mei. 

Ineke B. is weer terug van de cruise rondom het Brexit gebeuren en heeft 

Theresa May geadviseerd te komen badmintonnen op ‘t vaste land. 

Deze voortvarende Ineke is gelukkig op tijd terug om een nog hogere plaats op 

de uitslaglijst te behalen. 

  

Ronde winnaar van de eerste grabbelton op 26 september was Hans Komen met 

9 WgV en een saldo van 80 punten 

Ronde winnaar van de tweede grabbelton op 31 oktober was Trudy de Haas met 

9 WgV en een saldo van 102 punten. 

Ronde winnaar van de derde grabbelton op 28 november was Ineke Bakker met 

9 WgV en een saldo van 74 punten. 

Ronde winnaar van de vierde grabbelton op 19 december was wederom Hans 

Komen met 9 WgV en een saldo van 99 punten. 

Ronde winnaar van de vijfde grabbelton op 30 januari was Dick van 

Waegeningh met 9 WgV en saldo van 86 punten 

Ronde winnaar van de zesde grabbelton op 27 februari was Jan Ruijgrok met 9 

WgV en saldo van 95 punten. 

Ronde winnaar van de zevende grabbelton op 27 maart was Jan Looijestijn met 

9 WgV en saldo van 77 punten. 

Ronde winnaar van de achtste grabbelton op 24 april was Jan Looijestijn met 9 

WgV en saldo van 87 punten. 

  

Let alsjeblieft goed op bij het invullen van het wedstrijdformulier dat er wél een 

VOOR en ACHTERNAAM wordt vermeld 

bij twijfel vraag het aan je mede- en tegenspelers. Reservepunten worden alléén 

gebruikt bij gemiste ronden en niet ter compensatie van een hele wedstrijd. 

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

* Gelukkig trakteerde Hans op 8 mei, want op zijn verjaardag 10 mei verliep 

zijn rijbewijs !! 

* Verder geen jarigen in mei, dus is het wachten op juni met 4 jarigen. 

* Vroeger speelden bij BCW de mini’s op zaterdag, maar op 1 mei kwamen ze 

opeens op woensdagmorgen spelen ! 

* Even voorstellen Milo en Dax van oma Lucy en de vijf-jarige Duke en de 

negen-jarige Vince van opa Cees.  

* Schijnbaar willen ze de gemiddelde leeftijd van de 55-Plus naar beneden 

bijstellen, dus heten we voortaan 5-Plus 



* Een goochelaar heeft de palen van het vijfde speelveld weer tevoorschijn 

getoverd, dank je wel ! 

* Diezelfde goochelaar heeft een nieuwe woning voor Hans in Wassenaar 

getoverd, wauww wie is die tovenaar ? 

* Rob is van 8 t/m 24 juni met z’n auto op vakantie in Noorwegen en laat het 

regelwerk door assistent Carel uitvoeren.  

* De jarigen in juni zijn Rob en Carel op 11, Farhad op 18 en Gert op 27 juni. 

  

LET OP.... LET OP.....  ! 

Reserveer alvast woensdagmiddag 26 juni 2019 voor de Eindeseizoen-Brunch 

en prijsuitreiking van het grabbelton gebeuren. 

We hebben reeds een hele originele locatie en volgend weekend meer daarover. 

Reserveer ook alvast woensdag 18 september van 10 t/m 15 uur vanwege de 

oprichting van de 55-plus op ( lees stukje van Leo  ) 

 

 

 
 

 

 



 

  

  

 



  

  

  

  



  

 

 

Uw 55-Plus reporter 

Rob Beuk 

Rob.beuk@ziggo.nl 

  

 


