
Hallo beste 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
  

EERSTE GRABBELTON 

Op woensdag 26 september zijn we weer begonnen  met de eerste Grabbelton van het nieuwe 

seizoen 2018/19. Altijd eerst 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 blijven uit gewoonte grabbelen met de blokjes uit de twee verschillende 

zakjes, heren en dames. 

Zodra je een blokje met een baannummer gegrabbeld hebt, ga je met het blokje in je hand 

naar die baan en leg het blokje naast de paal bij het nog in te vullen uitslag formulier. 

Blauw of groen blokje is de muurzijde en een geel blokje is de zaalzijde.....  

Bij grabbelen begint na het startsignaal altijd eerst de muurzijde met serveren en we tellen 

door zonder te stoppen tot het stopsignaal ( meestal na 10 minuten ) 

Na het stopsignaal eerst gezamenlijk de stand opschrijven en ook wie de winnaars van de 

partij waren en bij de wedstrijdleiding afgeven.   

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. 

 

 Bij die eerste grabbeltonwedstrijd waren we dankzij de komst van aspirant-lid Julia met 18 

wedstrijdspelers, zodat we op 4 banen konden spelen en twee Slapers wedstrijdleidster 

Alberta Slootweg gezelschap konden houden. Acht andere 55-plussers waren door tal van 

oorzaken helaas niet aanwezig, maar hadden dat wel aan ons doorgegeven. 

Ronde winnaar en tevens op de eerste plaats was bezitter van de wisselbeker, Hans Komen 

met 9 WgV en 80 saldopunten.  

 

Op 12 september was Leo Koot jarig en vierde dat elders met zijn familie, maar Hans Komen 

en Lucy v/d Veer hadden door hun gewonnen maison-Kelder tegoedbonnen een supergrote 

Kelder Hazelnoot slagroomtaart meegenomen, dus waren wij ook in feeststemming... Hans en 

Luus nog bedankt. Ook was er op 12 september staking op de basisscholen en kwamen de 

kleinkinderen Milo en Dax van Lucy en kleinzoon Jim van Rob mee naar de sporthal om wat 

van het badmintonnen te leren !! de rommelhoek was meer een uitdaging om in te ravotten ! 

Vanwege zijn verjaardag trakteerde Leo Koot ons op 19 september op chocolade korrels, 

maar na dat grapje had Leo toch ook nog heerlijke mini gebakjes meegenomen en met een 

“Lang zal die leven” was de koffieronde weer super gezellig. 

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

* Jullie moeten de groeten hebben van Arno v/d Ham, die op Terschelling bijkomt van zijn 

lochsyndroom, waarbij pezen klem zitten in z’n onderbeen. 

* Jan en Ria Looijestijn waren wegens een korte vakantie in Limburg helaas niet aanwezig op 

deze eerste grabbelton.  

* Corry van Driel is gelukkig weer op tijd terug van haar roei-avonturen rond 12 september in 

Polen. 

* Commissielid Rob heeft met eerste assistent Carel en BCW secretaris Ineke Bakker op 

donderdag 20 september Yvonne Hooijmans een bloemetje aangeboden. 

* Anky Maätita kan helaas wegens medische reden voorlopig niet meer meespelen, maar 

komt zo nu en dan even buurten. 

* Ook wij moeten rekening houden met de AVG-privacy wet, lees 

daarvoor   https://bcwassenaar.nl/lid-worden/privacyverklaring 

https://bcwassenaar.nl/lid-worden/privacyverklaring


* Op verzoek van Hans Komen zullen wij tot nader bericht zijn gezicht in de foto reportages    

   onzichtbaar maken. 

* Oktober wordt weer een maand met vele verjaardagen 

* Op 29 september is Elly Calis jarig en op 30 september ons oud-lid Marian van Noort. 

* Op 6 oktober is Lucy v/d Veer jarig; Op 8 okt. Anton Jansen; Op 13 okt. Theo Konst 

* Op 14 oktober zowel Jan Ruijgrok als ook Alberta Slootweg; en op 22 oktober Arno van der   

   Ham. 

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

* Omdat we in de zomermaanden wekelijks 3 quizvragen rondstuurden kwam er een verzoek  

   om dat zo af en toe te herhalen in het lopende seizoen, hierbij in de bijlage de eerste ronde. 

  

UITSLAG GRABBELTON gespeeld op woensdag 26 september 

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

                        

         Pnt.  WgV    Pnt.  WgV   Punten WgV 

                        

1   Hans  Komen   80 9         80 9 

2   Jan Ruijgrok   75 9         75 9 

3   Gemma  van Veen   76 7         76 7 

4   Ineke Bakker   75 7         75 7 

5   Corry  van Driel   73 7         73 7 

6   Carel Caminada   69 7         69 7 

6   Cees  Schoorl   69 7         69 7 

6   Trudy de Haas   69 7         69 7 

9   

Dick  van 

Waegeningh   66 7         66 7 

10   Elly Calis   70 6         70 6 

11   Julia   68 6         68 6 

12   Aat  Stahlie   56 6         56 6 

13   Ineke Koot   59 5         59 5 

14   Theo  Konst   58 5         58 5 

15   Rob  Beuk   56 5         56 5 

16   Joop  Parlevliet   53 4         53 4 

17   Gert van Driel   53 3         53 3 

18   

Anneke van den 

Eijkel   37 3         37 3 

19   Anton  Jansen   0 0         0 0 

19   Bernie Schoorl   0 0         0 0 

19   Jan Looijestijn   0 0         0 0 

19   Joop  Oosterveer   0 0         0 0 

19   Leo  Koot   0 0         0 0 



19   Lucy van der Veer   0 0         0 0 

19   Ria Looijestijn   0 0         0 0 

19   w   0 0         0 0 

 

De volgende grabbelton is op woensdag 31 oktober 

  

Uw 55-plus reporter 

Rob Beuk 

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

De 3 quizvragen    

VRAAG-1 

 

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

VRAAG-2 

 



VRAAG-3  ( dezelfde items gelden als één verschil )  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


