
Hallo 55-plussers van Badminton Club Wassenaar 
  
Bij de vijfde grabbelton van het seizoen 2019/2020 op woensdagochtend 
29 januari 2020 waren we met 20 personen, waarvan 19 wedstrijd-
spelers, Alberta had wegens griep afgebeld en doet jullie de sportieve 
groeten, Rob Beuk mocht op advies van zijn tandarts die dag niet 
spelen, dus nam de plaats van Alberta als wedstrijdleider maar in, 
natuurlijk geassisteerd door zijn eerste assistent Carel Caminada. 
We hebben wat werkende schrijfpennen van Ria gekregen, dus invullen 
van de wedstrijdformulieren zal geen probleem zijn. 
 
Dat werd spelen op 4 banen en steeds 3 gelukkige Slapers. 
Aspirantspeelster Francoise kon al direct meedoen met de grabbelton en 
punten-duwer Arnie trakteerde diverse medespelers met extra punten. 
Zelf speelt Arnie mee zonder puntenbedinging, dus ook zonder prijzen !  
Cees vergaarde voldoende punten om met 40 WgV en een saldo van 391 
punten beide Jannemannen te passeren en staat nu op de eerste plaats. 
 
Ronde winnaar van de eerste grabbelton op 18 september was Ineke K. 
met 9 WgV en een saldo van 77 punten 
Ronde winnaar van de tweede grabbelton op 30 oktober was Jan R. met 
9 WgV en een saldo van 100 punten. 
Ronde winnaar van de derde grabbelton op 28 november was wederom 
Jan R. met 9 WgV en een saldo van 85 punten. 
Ronde winnaar van de vierde grabbelton op 18 december was een 
andere Jan L. met 9 WgV en een saldo van 82 punten. 
Ronde winnaar van deze vijfde grabbelton met 9 Wgv en saldo van 93 
punten was wonderwel astronaute Ria, die met haar ruimteschip de 
eerder afgeschoten Jannen ging inhalen op weg naar ijsplaneet Pluto. 
De ronde winnaar met de meest behaalde punten ontvangt aan het 
einde van het seizoen een stevige tegoedbon van Luciano ijssalon. 
 
*  Joop O. die op 22 december jarig was in de Kerstvakantie, trakteerde  
    gelukkig wel op 15 januari in een maand, dat er niemand bij de 55- 
    plussers iets te vieren had. Joop het was weer héérlijk ! 
*  Daar er voor het nuttigen van al dat lekkers praktisch geen bordjes en  
    vorken beschikbaar zijn via kantinebeheerder Eric van Leeuwen gaan  
    we voor de 55-Plus zelf wat benodigdheden aanschaffen. 
*  Allemaal de groeten van Farhad, die op advies van zijn arts wat  
    rustiger aan moet doen voor zijn rugproblemen. 
 



*  De in Wassenaar wonende Française met de naam Françoise kwam op  
    29 januari voor de eerste keer bij de 55-Plus proefdraaien. 
 * In januari hadden we totaal geen jarigen, maar in de maand februari  
    maar liefst 6 personen. 
*  Als eerste Ria op 4 februari. 
*  Dick  op 10 februari 
*  Bernie op 12 februari !! 
*  Oud-55-plus lid Lenie R. is óók jarig op 12 februari. 
*  Aat uit Voorschoten op 22 februari 
*  Joop P. uit Kerkehout op 26 februari 
*  Deze jarigen  hebben de traktaties wat verdeeld over de maand, dus   
    kunnen we de middaglunch op woensdag wel overslaan ! 
*  In de bijlage nog wat foto’s waarvan je de inhoud en de teksten niet  
    te letterlijk moet nemen, tevens de ronde-winnares op haar trip !   
*  De volgende grabbelton wordt gehouden op woensdag 26 februari  
 
Uw 55-Plus reporter 
Rob Beuk 
Rob.beuk@ziggo.nl  
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Grabbelton op woensdag 29 januari 

     

   

 

 



   

            


