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Beste scrabbelaars, 

 

 

Wat vliegt de tijd snel. Na een drukke aprilmaand (met 2 interclubs, Algemene Ledenvergadering en 

een geslaagd dameskampioenschap op 1 mei) hebben de interclubspelers ruim de tijd gehad om de 

batterijen op te laden. De boog kan niet altijd gespannen zijn hé… 

 

Voor de bestuursleden was het allerminst rustig, want na zo’n ledenvergadering is er ontzettend veel 

administratief werk aan verslaggeving, aanpassing van reglementen en dergelijke. 

 

Op het ogenblik dat de vakantie-uittocht begint en duizenden Nederlandse caravans naar Zuid-Frankrijk 

trekken, gaat onze Belgische delegatie in de tegenovergestelde richting naar Amersfoort voor de 

traditionele interland. Wie weet kan de Nederlandse ploeg voor een mirakel zorgen? 

 

In de komende 5 maanden is er telkens een toernooi op het einde van de maand. Voldoende 

tussenruimte als je tussendoor een paar weken op vakantie wil. Geniet van de vakantie! Voor een 

aantal onder ons is er nog een extraatje: het NTSV-weekend op de Veluwe in september. Ik kan er niet 

bij zijn, maar wens alle deelnemers en partners een schitterende tijd met leuke scrabblepartijen, lekker 

eten en boeiende nevenactiviteiten. 

 

 

Uw voorzitter, 

Marc 

Voorwoord  
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Littera maakte voor het eerst gebruik van een projectiedoek en 

beamer. De 138 deelnemers en 17 helpers waren getuigen van het 

feit dat die techniek tal van opportuniteiten biedt. De organisatie zal 

ook om andere redenen nog een tijdje vers in het geheugen liggen. Zo 

was er de pijnlijke ervaring van 50 spelers die voor OPKREGEN niet 

110 maar wel nul punten kregen, terwijl op dat moment 81 anderen 

minstens 80 punten vergaarden met GEKROPEN of GEPRONK. Verder 

vielen er nog 279 nullen wegens niet bestaande verlengingen van 

GEBEEFD, GEPRONKT en NAWEIDE. Er werden in totaal 347 nullen 

genoteerd, meer dan gemiddeld 2 per speler. Een record? Vermelden 

we ook dat de 6 aanwezige spelers die minder dan een jaar lid zijn van 

het NTSV, en het gewoon aandurfden om deel te nemen aan een 

interclub, even in de picture stonden en bedacht werden met een 

prijsje. Ten slotte nog dit: winnaar Jan De Ridder won in Tessenderlo 

voor de 150e keer een NTSV interclub. Onvoorstelbaar knap, en niet 

evenaarbaar door anderen in de eerstvolgende twee decennia. 

IC Tessenderlo, 23 februari 2019  

150ste IC-zege voor Jan De Ridder, waarvoor 
hij werd gevierd op de NTSV-IC te Bilzen 

 A B C D E F G H I J K L M N O        

1                       V     S        

2                   J O E L E N  Deelnemers   : 138 

3           O           Z     A  Beurten   : 19 

4           b           E     R  Totaalscore    : 936 

5         G E       S U L K Y S  Scrabbles   : 4 

6   Z     E X       T            Solo's    : 0 

7   E     B   G E P R O N K T    Soloscrabbles   : 0 

8 W I p H E V E N   A   A   O P  Hoogste beurtscore  : 98 

9   N     E     C   N   W   A U  Nulscores (gem./deelnemer) : 2,51 

10   E     F     O   D   E   S    Tops (gem./deelnemer) : 5,44 

11   N     D     D   J   I   T    Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,65 

12               E   E   D   E H  Getrokken blanco's  : 3 

13             A R M S T E   N O  Beurten met Q   : 7 

14   I N R A M D E            B        

15 M E U I       N             T        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Jan De Ridder Heureka 926 98,93 100 15 4 0 A1 

    2 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 904 96,58 98,18 14 4 0 A1 

    3 Rob Rondou Homerus 880 94,02 96,20 8 4 0 B1 

    4 Marc Seghers t Peirt 871 93,06 95,45 9 4 0 B1 

    5 Henk Jongepier De Wase 869 92,84 95,29 10 4 0 A1 

    6 Bruno De Bouvere  Ypsilon Heist 867 92,63 95,12 10 4 0 A1 

    7 Omer Van Hoecke Fair Play 866 92,52 95,04 11 3 0 A1 

    8 Bert Leyssens Chipka 857 91,56 94,30 12 4 1 A1 

    9 Jan Cornet Vandalen 848 90,60 93,55 11 3 0 A1 

    10 Filip Overath Littera 846 90,38 93,39 11 4 1   

B 3 Rob Rondou Homerus 880 94,02 96,20 8 4 0 B1 

C 29 Chris Moyaert Die Score 727 77,67 83,55 5 3 0 C1 

Club 35 pp. Ypsilon Heist            



5 

Beste B Rob Rondou Beste C Chris Moyaert Beste club Ypsilon Heist 

GEPRONK - GEKROPEN

ZEINEN < mv van 1) zein (vkl zeintje) = verouderd  – zeis; 2) zeïne (vkl zeïnetje) = chemie – prolamine (eiwit) in mais

MEUI (zn, mv meuien) = moei = verouderd - tante (ook meu en meuje)

Beurt 14

18

trio WIPHEVEN Dirk Van Den Herrewegen, Rita Hofman en Marc Clauwaert

HEVEN < mv van heve (zn): plaats waar de bodem van een binnenvaartuig naar boven buigt

GEPRONK (zn, g.mv.), afgeleid van ww pronken: gepraal

NAWEIDE (zn, g.mv.): nagras = gras dat na de eerste maaiing groeit
HOBT < ww hobben2 (overg.): metaalbewerking, mbt gereedschapsstaal  - bewerken met een hobstempel (voor het 

vervaardigen van een matrijs)
SULKY (zn, mv sulky’s): paardensport  – zeer l icht tweewielig rijtuigje waarvoor de paarden bij harddraverijen worden 

gespannen (vormvariant: sulk, mv sulks) 

WIPHEVEN < mv van wipheef (zn): driehoekig schepnet waarmee met op de kant van een schuitje langs de wal vist

8 spelers kregen een nul voor ZOEKS. Zoek is geen bijvoeglijk naamwoord, maar wel een bijwoord. 

Een boek kan ZOEK zijn, men kan dan echter van het boek niet zeggen dat het iets ZOEKS is
14 een 't Peirt-trio maakte HEVEN tot WIPHEVEN, ook ONTHEVEN en VERHEVEN bestaat

UITLEG GELEGDE WOORDEN

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES

Filip Overath was de hoogst geklasseerde, niet-gerankte deelnemer; hij belandde zelfs in de top10

Beurt

2
48 spelers kozen voor 110 punten met OPKREGEN, dat door de elektronische Van Dale pas in april  

2017 werd opgenomen, waardoor het nog niet voorkomt in de huidige SWL.
6

12

TOPS - TOPPER(s)

Aantal 15 Jan De Ridder

NULLEN - TOPPER(s)

Aantal 12 Patrick De Smet

De zaal vond HANGEBAST niet voor 21 punten extra

Op het bord verschenen 3 woorden die niet konden verlengd worden, wat zeer veel nullen opleverde in beurten 5 t/m 

9. NAWEIDE heeft geen mv. GEBEEFD kan niet verlengd worden tot GEBEEFDE. Het werkwoord BEVEN is niet 

overgankelijk; iets kan beven, maar men kan niet iets beven. Men kan beven van koude, en dus even een bevend 

iemand geweest zijn, maar niet een gebeefd persoon. GEPRONKT kan niet verlengd worden tot GEPRONKTE. Het 

werkwoord PRONKEN is niet overgankelijk; men kan geen mooie kleed pronken, maar wel pronken mét een mooi 

kleed. Van dat kleed kan niet gezegd worden dat het gepronkt werd.

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's

2 duo GEPRONK Marianne Mellema en Agnes Lauwens

trio ZEINEN Jan De Ridder, Koen Van Lankveld en Dave De Schacht

GELEGDE SCRABBLES

Beurt

2

5 TOASTEN - TETANOS - NOTATIES - STATOREN - NASTORTE - ONTGASTE

8 ENCODEREN - DENONCERE

7 STRANDJE

STATOREN < mv van stator (zn),ook stators: vast gedeelte van een elektrische dynamo of motor 

DENONCEREN < ww denonceren (overg.) = kennisgeven van … (syn.: aangeven, verklikken)

HANGEBAST (zn, mv hangebasten) = NL, verouderd  – 1) galgenbrok (deugniet); 2) hangop (= koud melkgerecht van 

karnemelk)
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Voor het 23ste Seniorenkampioenschap zakten 69 scrabbelaars naar 

de Tieltse deelgemeente Aarsele af. Na een partij die beslist werd in 

de eerste vijf en de laatste vier van 22 zetten, toonde Frans Symons 

(Littera Tessenderlo) zich de beste, Monique Deprez (Blanco Tielt) en 

Cecile Verstraete (Ypsilon Jette) gingen met de B- en de C-zege 

huiswaarts. De wedstrijd begon aardig met scrabbles in beurt 2 en 5, 

maar daarna volgde een lijdensweg die tot de 18de beurt zou 

aanhouden. Vooral de bovenste bordhelft werd daarbij gebruikt, 

zodat de max halfweg de partij op 417 punten bleef steken. Ook na de 

pauze bleef het in eerste instantie speuren naar puntjes, waardoor 

het bord echt vast leek te lopen. Omer Van Hoecke zorgde met zijn 

solo AFKIJFT voor de ontgrendeling van het spel, en even later werden 

de definitieve klappen uitgedeeld. Christine Bossu soleerde met DATU 

en dat bracht Romain Frickx op ideeën.  

Hij ging namelijk op zijn beurt solo met de scrabble ENDODERM, waar de meesten zich tevreden stelden met 

DROMEND of DORMEND. Met een alles-af kreeg de partij toch een deugddoend slotakkoord. 

Seniorenkampioenschap, 6 maart 2019  

Frans Symons zegeviert bij de senioren 

 A B C D E F G H I J K L M N O        

1               Z         C U T        

2     K N O P P E N D E   E H    Deelnemers   : 69 

3               N     X   N      Beurten   : 22 

4 B E V U E   W I E M E L T      Totaalscore    : 958 

5 E       V L A G T   N          Scrabbles   : 4 

6 S     Z A I R E         A      Solo's    : 3 

7 E   B I       R         N      Soloscrabbles   : 0 

8 S     J A K O S       H A      Hoogste beurtscore  : 98 

9   W O E F S           E L      Nulscores (gem./deelnemer) : 1,28 

10         K             D O      Tops (gem./deelnemer) : 6,55 

11         I D   R       G O   C  Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,51 

12         J A   E       E G   R  Getrokken blanco's  : 3 

13     N i F T Y S       N     E  Beurten met Q   : 4 

14         T U   E N D O D E R M        

15               M             E        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Frans Symons Littera 887 92,59 100 13 4 0 A1 

    2 Jos Leyssens    Chipka 825 86,12 93,49 13 3 0 A2 

    3 Henk Jongepier De Wase 817 85,28 92,65 11 3 1 A1 

    4 Monique Deprez Blanco 811 84,66 92,02 9 3 0 B1 

    5 Omer Van Hoecke Fair Play 796 83,09 90,44 10 3 0 A1 

    6 Willy Lintermans Littera 789 82,36 89,71 8 3 0 B1 

    7 Michel Verfaillie Fair Play 779 81,32 88,66 13 2 0 A2 

    7 Tina Verdonckt Blanco 779 81,32 88,66 10 4 3 A2 

    9 Bertrand De Bouvere Ypsilon Heist 774 80,79 88,13 10 3 1 A1 

    10 Gerda Van Mierlo Littera 771 80,48 87,82 11 3 1 A2 

B 4 Monique Deprez Blanco 811 84,66 92,02 9 3 0 B1 

C 20 Cécile Verstraete Ypsilon Jette 712 74,32 81,62 8 2 0 C1 
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Seniorenkampioen Frans Symons geflankeerd door beste B  
Monique Deprez (rechts) en beste C Cécile Verstraete (links) 

Solisten Omer Van Hoecke, Christine Bossu en Romain Frickx 

ZEKERING - ZENIGER - ZENIGERS - ZERIGEN - ZOENERIG

KNOPPEND

Tina Verdonckt, Marcel Verstraete

opnieuw een verbetering door de computer met JUBEE

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES

Frans Symons domineerde de wedstrijd van begin tot einde

De zaal deed zes keer een beroep op de scrabble-VAR en in vijf gevallen bleef de toegekende nul bewaard. Er werden 

twee merkwaardige nullen uitgedeeld aan spelers die met nieuwsoortige borden uitpakten: iemand legde een woord 

op R-11 en een andere denksporter positioneerde een woord op E-19

Beurt

9
niemand ontdekte de verborgen VRAAGZIN, die voor een hogere tussenstand had gezorgd én een 

meer open speelbord
11

DATU (zn, mv datu’s, vkl datu’tje) = Papiaments  – cactus die als één min of meer rechte stam groeit, soms gebruikt om 

een cactushaag te vormen

ZENIGERS < genitiefvorm van bn zenig (zeniger, zenigst) = met veel zeen 1 (zenig vlees)
ZAIRE (zn, mv zaïres) = munteenheid van het voormalige Zaïre, thans Democratische Republiek Congo genaamd

BEVUE (zn, mv bévues) = misslag, bok, flater 

WOEFS < mv van woef, ook mv woefen) = kindertaal  - hond

AFKIJFT < ww afkijven (overg., keef af, h. afgekeven) = verouderd, informeel  - afsnauwen

NIFTY (bn, niftyer, niftyst) = informeel  – handig, slim en met een aantrekkelijk uiterlijk 

22 Willy Lintermans miste een scrabble en verloor daarmee zijn 3de plaats en de B-zege

UITLEG GELEGDE WOORDEN

JAKOS < mv van jako (zn) = niet algemeen  – grijze roodstaart (papegaaiensoort)

TOPS - TOPPER(s)

Aantal 13 Frans Symons, Jos Leyssens en Michel Verfaill ie

NULLEN - TOPPER(s)

Aantal 6 Florida De Coninck en Claudine Bursens

duo WOEFS Frans Symons, Daniël Missiaen

19 scrsolo ENDODERM Romain Frickx

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's

Beurt

9 duo ZAIRE Michel Verfaill ie, Marcel Verstraete

11 duo BEVUE

12

18 solo DATU Christine Bossu

GELEGDE SCRABBLES

Beurt

2

19 DORMEND - DROMEND - ENDODERM
22 AANLOGDE - ANALOOG - LOSGAAND

HEDGEND < ww hedgen (onoverg., hedgede, h.gehedged) = financiële posities afdekken door tegengestelde posities op 

een financiële markt in te nemen

In de top-10 doken in vergelijking met de stand aan de pauze liefst 5 nieuwe namen op en ook 4 van de 5 spelers die 

zich wisten te handhaven, kwamen op een andere plaats terecht

14 solo AFKIJFT Omer Van Hoecke

5
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Voor de zevende maal organiseerden de echtparen De Bouvere - Debue en De Bosscher - Van Den Bossche dit 

scrabbleweekend waar ze 54 andere scrabbelaars of aanverwanten ontvingen in hotel Floreal. Op het programma 

stonden 4 scrabblepartijen, een vleugje cultuur en op tijd en stond eten en drinken. Het werd een scrabbleweekend 

op hoog niveau met topfavoriet Floris van Ouwerkerk die moest zien af te rekenen met kleppers als Jan Cornet, Bert 

en Jos Leyssens, Riccardo Ounane, Jan de Kruiff, Bert van der Loo, Jos van Rooijen… En de computer! Die slaagde er 

over de 4 partijen slechts 8 keer in de zaal te kloppen. 

  

Vrijdagavond werd een eerste gewone duplicate partij gespeeld; een wedstrijd met 6 scrabbles en een theomax van 

1112. Er waren geen solo’s, wel 3 duo’s: KEERGIJN (Riccardo en Jan Cornet), BONISERE (Riccardo en Jos Leyssens) en 

ANCIEN (door youngsters Bert Leyssens en Floris). De zet BONISERE kwam echter niet op het bord, maar wel het 

alternatief OSSENRIB van duplomaat, wat volgens Bertrand beter voor het spel was. Na de pauze verschalkte de 

computer de zaal met de scrabble MELUWTJE en SCAG, in aanbouw met KEERGIJNS.  

De alles-af partij op zaterdagochtend met een maximum van 1326 in slechts 14 beurten zorgde ervoor dat iedereen 

nog veel stof had om over te keuvelen. Duplomaat wist de zaal te kloppen met een GELDKOE, ZEPERDJES en ORYXEN 

(laatste beurt). Floris en Riccardo scoorden nog een duo in de voorlaatste beurt met DORMEUSE.  

 
Na het middagmaal werd iedereen verwacht onder de stralende zon om de traditionele groepsfoto te nemen. “Het 

treintje” bracht ons vervolgens naar het centrum van Blankenberge waar we in 2 groepen door een gids kennis 

mochten maken met de belle-epoquestijl die nog te vinden is in de stad zelf en het museum. Zeker een aanrader! 

Nadien “treinden” we door de Uitkerkse polders naar Manoir Polderzicht voor een drankje op het terras. De 

traditionele wedstrijd zaterdagavond werd een partij over 18 beurten met een maximum van 1024, en 2 solisten: Jos 

Leyssens met TREKHAKEN en Jan Cornet met URNING. Duplomaat wist de zaal na de pauze 3x te kloppen met 

SEMBAH, LUMMEN en FOLIOVEL, want na 10 beurten speelde Floris nog aan 100%!  Zondagochtend, met een uurtje 

minder slaap dan gewoonlijk wegens de uurwijziging, sloten we het scrabblegedeelte van dit weekend af met een 

blancoscrabble. Tijdens de 15 beurten en 10 scrabbles soleerde Floris met CAMPINGS en zorgde er zo voor dat de 

zaal aan 100% had gespeeld! Jan Cornet benaderde het maximum van 1092 het dichtst met 1022 punten.  

 

Tijdens de partijen trakteerde Bertrand de scrabbelaars op een extra woordspelletje; per partij een 15-letterwoord 

ontdekken, het ene al gekender dan het andere. Camille Vetsuipers, Ronny Rutten, Floris van Ouwerkerk en An 

Verbeke waren in die volgorde de vinders van BALGENTREEDSTER, IMPREGNEERBEITS, FLUISTERCOURANT en 

GLASPARELSCHERM. Beloning: een extra kans op het winnen van 1 van de 6 verblijven van 2 nachten voor 2 

personen in hotel Floreal, of 1 van de vele andere prijzen die op de rijkelijk gevulde prijzentafel liggen. Na het 

zondagse middagzaal volgde de prijsuitreiking. Met 2 overwinningen en tweemaal een 2e plaats was Floris van 

Ouwerkerk outstanding en mocht hij zich met slechts 6 plaatspunten tot algemeen winnaar. Riccardo Ounane werd 

2de met 19 pp en Jan de Kruiff vervolledigde het podium met 21 pp. Niet enkel de top 3, maar iedereen mocht een 

bon van het Kruidvat in ontvangst nemen naargelang de behaalde plaats in de overall ranking. 

Een dikke pluim voor de organisatoren om er voor iedereen een gezellig en geslaagd weekend van te maken! 

Scrabbleweekend Blankenberge, 29-30-31 maart 2019 Bert Leyssens  
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Het bestuur en de leden van Homerus Gent zijn verbijsterd en bedroefd om het 

plotse heengaan van Rob Rondou.  

Hij werd slechts 62 jaar. Meer dan twintig jaar was hij lid van Homerus en vele 

jaren maakte hij deel uit van het bestuur. Op taalkundig vlak was hij de bolleboos 

van de club. Hij miste nauwelijks een clubwedstrijd en ook op de meeste 

tornooien was hij present. Hij was de geknipte man om op ons jaarlijks tornooi in 

Gent de wedstrijd in goede banen te leiden. Rob was een rustig en aimabel man 

door iedereen gerespecteerd. We zullen hem missen. 

 

Ook het bestuur en de leden van Fair Play Destelbergen rouwen. Na een slepende 

ziekte waartegen ze moedig vocht, heeft Annemie Vander Straeten de strijd 

opgegeven. Zij werd slechts 69 jaar. 

Sinds 2003 was zij lid van Fair Play en vele jaren maakte zij deel uit van het bestuur van 

Fair Play. Op 26 juli 2014 trad zij toe tot de Raad van Bestuur van het NTSV maar op 1 

januari 2018 moest zij noodgedwongen deze taak aan haar laten voorbijgaan zodat zij 

zich ten volle kon concentreren op haar herstel. 

We zullen haar missen. 

 

 

Het NTSV biedt de families haar diep en welgemeend medeleven aan. 

 
 

 

Ooit verkassen we naar een andere planeet. En dat brengt heel wat problemen met zich mee. Hoe gaan we 

bijvoorbeeld eten laten groeien in de ruimte? En hoe zit het met inteelt als we per kolonie gaan reizen? Ach, 

allemaal kleinigheidjes. Het belangrijkste probleem is in ieder geval al opgelost: Mattel heeft een space-editie van 

scrabble ontwikkeld, bedoeld om te spelen zonder zwaartekracht.  

 

Herinner je je dat scrabble vorig jaar het 70-jarige bestaan op aarde 

vierde? Dat vonden ze bij Mattel tijd om de ruimte in te gaan. Wie is er 

niet groot geworden met ons geliefde taalspel, waarbij de vreemdste 

woorden worden gevormd en de mooiste discussies ontstaan? Dat moet 

natuurlijk doorgegeven worden van generatie op generatie, ook de 

generaties die hun leven slijten in de ruimte. Voor hen is er nu de space-

editie. Sorry, we draven door. Hij is eigenlijk vooral voor astronauten.  

 

Psychologen hebben altijd bepaalde kleine gewoontes aangemoedigd om astronauten gezond te houden in de 

ruimte”, aldus Mattel Games. “Een van die gewoontes is scrabble spelen. Astronauten erkennen dat het belangrijk 

is voor de gemoedsrust.” 

 

Om de zwaartekracht te overwinnen, heeft Mattel voor deze space-editie van de handen ineen geslagen met LOLA 

MullenLowe. Het bord en de steentjes zijn magnetisch en het spel is te bevestigen met een klittenbandsysteem. Een 

leuk extra is dat er in het bord meteoorstof zit verwerkt. Aanvankelijk gaat het om een limited edition, die naar 

astronauten en ruimtestations wordt gestuurd. Ook waren ze te zien op de pop-up evenementen in Londen en 

Parijs ter ere van het 70-jarige bestaan van Scrabble. Het spelbord zou 15 keer meer kosten dan een regulier spel, 

maar het bedrijf sluit een massa-productie niet uit. Je kan op de hoogte blijven via SpaceScrabble.com. Heb jij er 

ééntje gespot? Laat het weten aan de redactie! 

In Memoriam  

Scrabbelen zonder zwaartekracht  
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Begin april stelde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de resultaten 

voor van de peiling Nederlands. Wat blijkt? Lezen, luisteren, schrijven: op alle 

vlakken gaat de kennis van het Nederlands er bij leerlingen uit het zesde 

leerjaar op achteruit. Bij wiskunde is het beeld nauwelijks beter: op een enkele 

stijging na blijft ook daar het niveau hangen op dat van vorige testen.  

 

Het goede nieuws is dat meer dan acht op de tien leerlingen in 2018 de eindtermen in het basisonderwijs voor 

Nederlands haalden. Maar daarmee is ook zowat alles gezegd. Het aantal leerlingen dat aan die 

minimumdoelstellingen voldoet voor begrijpend lezen, is immers significant gedaald ten opzichte van vijf jaar 

geleden. Waar in 2013 nog een historisch hoge 92 % over de lat sprong, ligt dat in 2018 nog op 84 %. Voor luisteren 

daalt het niveau eveneens: in 2018 haalde 82 % van de leerlingen de eindtermen, in 2013 nog 87 %. 

Schrijfvaardigheid zat voor het eerst in de peilingen, als een soort 

praktische demoproef. Hier bleek iets meer dan de helft van de leerlingen 

grammaticaal correcte zinnen te kunnen produceren, driekwart kan de 

spellingsregels correct toepassen. Die resultaten blijken overigens erg 

samen te hangen met het gebruikte handboek. Wanneer de resultaten 

voor begrijpend lezen worden vergeleken met internationaal 

leesonderzoek, komen de Vlaamse eindtermen overeen met een 

gemiddeld niveau. Dat betekent dat bijna een vijfde van de zesdejaars in 

het basisonderwijs de minimumeindtermen niet haalt. Die kinderen gaan 

echter wel naar het middelbaar onderwijs, een achterstand die zij niet 

zomaar inhalen. 

 

Volgens Tom Venstermans, lerarenopleider Nederlands aan de Karel de Grote Hogeschool, krijg je de daling moeilijk 

verklaard: tussen 2013 en 2018 zijn de schoolboeken nauwelijks veranderd en staan dezelfde leraren nog altijd voor 

de klas. Feit is wel dat kinderen steeds minder met hun neus in boeken en lange teksten zitten. Die ontlezing liep al 

langer, maar zet zich nu helemaal door. Betekenisvolle opdrachten aanbieden, luistervaardigheid stimuleren en een 

sterk talenbeleid uitwerken, adviezen na de peilingen van 2013, blijven dus nog steeds gelden. Venstermans gelooft 

ook sterk in “modeling”: als leraar de tekst voorlezen en het denkproces luidop uit de doeken doen aan de 

leerlingen. “Beetje vreemd, de eerste keer. Maar bijzonder leerrijk en met een hoog rendement voor je leerlingen. “ 

 

Wiskunde geeft een gemengd beeld in de peilingen, al springt een groot deel van de leerlingen niet over de 

minimumlat. Ruimtemeetkunde en omgaan met data doen ze beter dan vijf jaar eerder. Maar op alle andere vlakken 

blijven ze hangen op hetzelfde – bij algebra en zeker bij rekenen met veeltermen sowieso al lage – niveau, of ze 

dalen nog verder. Het ergst is het gesteld met de competentie ‘bewerkingen’, de essentie van wat leerlingen aan het 

einde van het tweede jaar secundair onderwijs zouden moeten kunnen. In 2013 haalde 28 procent de eindtermen, in 

2018 nog maar 22 procent.  

 

 

Nederlands gaat erop achteruit in het Vlaamse basisonderwijs  
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Oranje boven tijdens het Eurovisie Songfestival vorige maand!  

Duncan Laurence is namelijk de eerste mannelijke Nederlandse inzending die 

de trofee in de wacht sleepte nadat vier zangeressen hem voor gingen; Corry 

Brokken (1957), Teddy Scholten (1959). Lenny Kuhr (1969, die de winst wel 

moest delen met Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en Getty Kas-

pers van Teach-in (1975). Daarna heeft Nederland nooit meer naar de winst 

gegrepen. Ilse DeLange kwam samen met Waylon dichtbij in 2014 toen ze 2de 

werden met de Common Linnets. 

 

Maar er werd nog geschiedenis geschreven! De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) zette immers voor de eerste 

keer speciale gebarentolken op het Eurovisiesongfestival in, zogenaamde signdancers. De 17 gespecialiseerde verta-

lers zetten niet alleen de woorden om, maar verbeelden ook de melodie en het ritme. Voor de doven en slechtho-

renden zijn de gebarentolken onmisbaar, maar hun overgave is ook indrukwekkend om te zien voor mensen die wél 

goed kunnen horen. Dat leverde dan ook ontzettende toffe beelden én mooie reacties op: "Geef die tolken 12 pun-

ten!"  

 

Het lijkt een beetje overdreven om een groep van zeventien mensen op de 

gebarenversie te zetten, maar als je een kijkje neemt op onderstaande link 

is het duidelijk dat de gebarenmensen compleet uitgeput moeten zijn na 

iedere performance. Ga er maar aanstaan: een keihard rocknummer van 

Ijsland, inclusief bondage-act, in gebarentaal nadoen. Of het winnend lied-

je van Duncan een nummer vol overgave en emotie. Tolk Mirjam Stolk liet 

in een interview met NRC weten, dat ze hoopt dat deze uitzendingen eraan 

bijdragen dat het normaler wordt om een gebarentolk te zien.  

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4717546/speciale-gebarentolken-stelen-harten-tijdens-

eurovisiesongfestival 

  

 

Op 1 september 1994 verwelkomde het NTSV een nieuwe club voor de periode 1994-1995: Heureka Mechelen. Eén 

van de Mechelse leden die zich toen aansloot was ene Jan De Ridder. Wist men toen veel dat deze speler zou uit-

groeien toe een topspeler. Op 23 februari 2019 te Tessenderlo schreef Jan de Ridder deze interclub op zijn naam en 

rondde zo een tot de verbeelding sprekende kaap. Het was immers zijn 150ste overwinning sinds zijn allereerste op 5 

augustus 1995. Maar liefst 63,8 % van de interclubs waarop hij aanwezig was (nl. 235) won hij, net geen 2 op 3!!!  

Daarnaast behaalde hij 26 tweede plaatsen en 19 derde plaat-

sen. Een resultaat om U tegen te zeggen.  

 

Op de NTSV-IC te Bilzen kreeg deze van nature steengoede spe-

ler daarom uit handen van voorzitter Marc Stepman een trofee 

vervaardigd uit Zimbabwaanse natuursteen. De kunstenaar liet 

zich duidelijk inspireren door De Denker van Robin. Op naar de 

200 Jan! Want de IC Tielt schreef hij ondertussen ook op zijn 

naam.  

Gebarentaal op het Eurovisie Songfestival Jill Suykens  

Huldiging Jan De Ridder   
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Van de ingeschreven 141 spelers kwamen er 138 opdagen voor de jaarlijkse 

paasscrabble. Onder hen Cécile Verstraete, die ondanks een gehechte kuit 

door een auto-ongelukje, haar 95ste verjaardag kwam vieren en daarvoor 

een leuk presentje ontving van Blanco. Kersverse Tieltse schepen van Sport 

Hedwig Verdoodt had zich grondig op haar maidenspeech in scrabble-

middens voorbereid en deed de eerste lettertrekking. Met 4 scrabbles 

zorgde de hoge max van 625 punten tijdens de pauze voor uiteenlopende 

gevoelens. Na de break gingen zowel de Q als de X voor de bijl, en de 5de 

scrabble MECENAS in beurt 14 zorgde voor wat opschudding in de 

eindstand. Vijf spelers slaagden erin de kaap van 1000 te ronden, met Jan 

De Ridder als winnaar, voor Stefaan Roels en een gedeelde 3de plaats voor 

Dirk Van Den Herrewegen en Jan Cornet. De paasmanden voor beste B en C 

gingen naar Kris De Beule en Katia Deprez. De clubtrofee ging naar de 

Litteranen die Ypsilon Heist en 't Peirt Dendermonde ver achter zich lieten. 

IC Tielt, 6 april 2019  

Winnaar en solist Jan De Ridder 

 A B C D E F G H I J K L M N O        

1               B             P        

2               O           S A  Deelnemers   : 138 

3     Q U I Z D E N     A   T i  Beurten   : 20 

4               M       F   A T  Totaalscore    : 1083 

5       W A R N E T J E S   N    Scrabbles   : 5 

6               L       M E G    Solo's    : 1 

7               D       E X      Soloscrabbles   : 0 

8       C R U D E     B R E M S  Hoogste beurtscore  : 118 

9     V O E I E N       E N E    Nulscores (gem./deelnemer) : 0,92 

10       T   T       W E N   C    Tops (gem./deelnemer) : 7,02 

11   F O Y E R   V E E G   G E    Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,82 

12       L   O S           i N    Getrokken blanco's  : 5 

13           E H           J A    Beurten met Q   : 1 

14 O K R A   I O          K S          

15 H U I L D E N                        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Jan De Ridder Heureka 1055 97,41 100 16 5 0 A1 

    2 Stefaan Roels    Littera 1028 94,92 97,27 14 5 0 A1 

    3 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 1018 94,00 96,26 12 5 0 A1 

    3 Jan Cornet Vandalen 1018 94,00 96,26 11 5 0 A1 

    5 Bruno De Bouvere  Ypsilon Heist 1002 92,52 94,65 10 5 0 A1 

    6 Herman Theys Littera 989 91,32 93,33 11 5 1 A2 

    7 Susan Geens Heureka 988 91,23 93,23 11 5 0 A2 

    8 Kris De Beule Fair Play 976 90,12 92,02 8 5 0 B1 

    9 Luc Moelants Alfabet Putte 968 89,38 91,21 12 4 0 A1 

    10 Bertrand De Bouvere  Ypsilon Heist 961 88,73 90,51 11 5 1 A1 

B 8 Kris De Beule Fair Play 976 90,12 92,02 8 5 0 B1 

C 31 Katia Deprez Chipka 901 83,19 84,44 8 4 1 C1 

Club 23 pp. Littera Tessenderlo            
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Beste B Kris De Beule Beste C Katia Deprez 

Littera Tessenderlo ontvangt de clubbeker van  
voorzitter Joseph Vandaele 

IDIOTERE - UITROEIE

ROWANTJE - WARNETJE

GELEGDE SCRABBLES

Beurt

3

5 BLOEMDE - BOEMELDE - OMBEELDE

10 AFROESTE - AFSMEER - AFSMERE - FASEERDE - FASEERT - FASEREN - FRASEER - FRASERE - SERAFJE
14 MECENAS

9

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's

Beurt
6 trio VOEIEN Stefaan Roels, Bert Leyssens, Riccardo Ounane

17 solo GIJK Jan De Ridder

11 QUIZDEN bracht 50 punten op, een DENKQUIZ is Van Dale echter niet bekend

UITLEG GELEGDE WOORDEN

CRUDE (zn, g.mv.): ruwe aardolie

COTYL (zn, mv cotylen): 1) plantkunde  – zaadlob; 2) biologie  – cotyledo

VOEIEN mv van voei (zn), vormvariant van vooi 2: niet algemeen  – moerkonijn, voedster

Beurt

5
90% vond een scrabble; BOEMELDE was de topzet op de x4 voor 104 punten, een andere scrabble 

BLOEMDE leverde 73 punten op. Harm Logghe was de enige die met OMBEELDE 98 punten vond

9 mogelijke scrabbles, door 72% van de spelers gevonden10

NULLEN - TOPPER(s)

Aantal 5 Florida De Koninck, Agnes Verhaegen, Nelly De Poortere

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES

Op 3 beurten na, was Jan De Ridder weer niet te evenaren als koploper

18 trio PAiT Jan De Ridder, Dirk Van Den Herrewegen, Magda Lezy

TOPS - TOPPER(s)

Aantal 16 Jan De Ridder

PAIT (zn, mv paits) = 1) stofnaam  – bitter, jenever; 2) in verkleinvorm  – bittertje, borreltje
SHON (zn, mv shons, vkl shonnetje) = op de Ned.Antillen : 1) historisch  – slavenhouder of plantagehouder; 2) mijnheer, 

mevrouw

OMBEELDE < ww ombeelden (overg., beeldde om, h.omgebeeld): een andere gedaante geven (synoniem: vervormen)

ROWANTJE < van rowan (zn, mv rowans): mannelijke scout van 14 – 18 jaar
SERAFJE < vkl van seraf (zn, mv serafs of serafim): serafijn = engel van de hoogste rang, die in de nabijheid van God 

lofliederen zingt

OKRA (zn, mv okra’s): langwerpige, geribde vrucht, gegeten als groente of zuurgoed en in de soep (vormvariant: oker 2)
WARNETJE < vkl van warnet (zn, mv warnetten): 1) net dat verward is; 2) figuurlijk  – geheel dat uit verward door 

elkaar lopende delen bestaat (synoniem: wirwar)

MECENAS (zn, mv mecenassen): begunstiger van geleerden en kunstenaars
BREMS (zn, mv bremzen) = daas 1 = tweevleugelig insect dat op het l i jf van paarden en herkauwende dieren leeft, en ze 

door zijn steek kwelt (ook: bremze, paardenvlieg, spinvlieg)

GIJK (zn, mv gijken) = giek2 = (o.a.) keertouw waarmee de bakspier dwars buiten het schip wordt gezet
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In een zonovergoten Kleine-Spouwen mocht de Munsterse scrabbleclub 115 

deelnemers verwelkomen om de 25ste NTSV-interclub te betwisten. Voor aanvang 

van de wedstrijd werd scrabble-grootmeester Jan De Ridder gevierd voor zijn 150 

interclubzeges, en ontving daarvoor een natuurstenen trofee van voorzitter Marc 

Stepman. Tijdens deze IC maakte hij echter een voor hem zeldzaam foutje door een 

niet-getrokken letter te gebruiken, dat hem zijn volgende overwinning kostte. Dat 

zorgde voor een overgelukkige Bertrand De Bouvere die daardoor de eerste plaats 

overnam. Luc Steels werd beste B en Cécile Verstraete beste C. De clubstand bracht 

Limburg boven; Littera Tessenderlo behaalde de zoveelste zege en organiserende club 

Munster Bilzen eindigde op plek twee. 

IC Bilzen, 20 april 2019  

 3 generaties De Bouvere IC-winnaar: na vader Marcel en zoon Bruno nu ook Bertrand  

 A B C D E F G H I J K L M N O        

1                   T   B   D E        

2           R     B O   A   E X  Deelnemers   : 115 

3     A D R E S J E s   U P S    Beurten   : 21 

4       E   L A U W T   W E K    Totaalscore    : 895 

5       I   a     A   I   E S    Scrabbles   : 3 

6       N   Y     P   N   E   O  Solo's    : 1 

7   Q   Z         E   M   N   M  Soloscrabbles   : 0 

8 L U G E R   T O N G E L D   Z  Hoogste beurtscore  : 92 

9   O   N         E   T E   F A  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,95 

10   R   D           H E I   I K  Tops (gem./deelnemer) : 5,57 

11   N     V E C H T E N D   N    Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,10 

12                   M       E    Getrokken blanco's  : 7 

13                 C A J O N S    Beurten met Q   : 3 

14                   N      S          

15                       V R E K        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Bertrand De Bouvere  Ypsilon Heist 863 96,42 100 11 3 0 A1 

    2 Dave De Schacht   Blanco Tielt 860 96,09 99,48 13 3 0 A1 

    3 Jan Tiek Lettergreep 855 95,53 98,61 10 3 0   

    4 Stefaan Roels Littera 849 94,86 97,57 10 3 0 A1 

    5 Luc Steels Fair Play 847 94,64 97,22 11 3 0 B1 

    6 Jan De Ridder Heureka 841 93,97 96,18 15 3 1 A1 

    7 Nadine De Smet Fair Play 839 93,74 95,83 7 3 0 B1 

    8 Filip Overath Littera 838 93,63 95,66 9 3 0 A1 

    9 Rob Rondou Homerus Gent 834 93,18 94,97 9 3 0 A2 

    10 Christine Bossu Zeekant 827 92,4 93,75 8 3 0 B1 

B 5 Luc Steels Fair Play 847 94,64 97,22 11 3 0 B1 

C 41 Cécile Verstraete Ypsilon Jette 753 84,13 80,9 3 3 1 C1 

Club 23 pp. Littera Tessenderlo            

                       

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

5 FINESSE - FITNESSE                             

9 BEWAPENE 

15 AANZIEND - AZIJNEND - DEINZEND - INZENDE - NAZIENDE - NAZINDER - ZANIKEND 
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Stefaan Roels, Frans Symons

FINESSE leverde 92 punten op de juiste plaats; elders bracht het 90 of 'slechts' 68 punten op

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's

Beurt

4 duo CAJON Mieke Moonen, Johan Vanluchene

16 solo TOsT Jan De Ridder

13 duo ADRESJE

5 een aanbouw met TONGELS leverde nul op (want werkwoord), net als HE-MANS waarvan het 

meervoud HE-MEN is
11 spelers die STUWBARE hadden gelegd, werden beloond met een nul
13 11 deelnemers werden gesjareld omdat ze SJARELDE probeerden

20 trio RELaY Bert Van der Loo, Paul De Bosscher, Omer Van Hoecke

TOPS - TOPPER(s)

Aantal 15 Jan De Ridder

NULLEN - TOPPER(s)

Aantal 8 Kris De Beule

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES

RELAY (zn, mv relays) = estafette2 (bet. 2), met name bij shorttrack

17
Jan De Ridder gebruikte een niet-getrokken letter, waardoor hij naar plaats 7 zakte en de 

overwinning aan Bertrand gaf

PEEEND < ww peeën (overg., peede, h.gepeed) = informeel  – op stang jagen
BAUW 1) (zn, mv bauwen) = onderdeel van klederdracht uit Marken en Spakenburg van sits; 2) < ww bauwen 

(onoverg., bauwde, h.gebauwd) = verouderd  – een lelijk, blaffend geluid voortbrengen

TOST < ww tossen (onoverg., toste, h.getost) = de toss doen (werpen van kruis of munt)

OMZAK < ww omzakken (onoverg., zakte om, is omgezakt) = zijwaarts wegzakken en daardoor omvallen

LUGER (zn, mv lugers) = lugerpistool = halfautomatisch pistool ontworpen door G. Luger

19 LUGER en URGEL brachten 39 punten op

UITLEG GELEGDE WOORDEN
TONGEL < ww tongelen (onoverg., tongelde, h.getongeld) = 1) van slangen, hagedissen  – de tong uitsteken en bewegen 

om geuren te analyseren; 2 van honden  – de tong uitsteken en over neus en lippen likken, bv als teken van stress

HE-MAN (zn, mv he-men) = geprononceerd mannelijke man
CAJON (zn, mv cajons) = handtrommel zonder vel maar met een houten membraan, o.a. gebruikt als percussie-

instrument in tangomuziek

De Nederlander Jan Tiek, een zeldzame IC-deelnemer en daardoor ook niet-gerankt, werd schitterende 3de

Beurt

2 INMETEN en INNEEMT zorgde op de x4 voor 40 punten

Beste B Luc Steels Beste C Cécile Verstraete 

De clubbeker was voor Littera Tessenderlo met  
Filip Overath (10de), Miet Quintens ( 11de) en  

Stefaan Roels (4de) 
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Blanco Tielt organiseerde naar aanleiding van zijn 40-jarig bestaan een wandel-

scrabble-zoektocht, een idee van voorzitter Joseph Vandaele, die zijn naam 

aan de zoektocht verleende (’Op stap met Van Da(e)le’). Er werden 142 

boekjes met antwoordformulieren aan de man gebracht en 94 daarvan 

keerden ingevuld terug. Na grondige controle bleken er 23 zoektochters een 

foutloos parcours afgelegd te hebben, 17 van de 55 niet-leden  en 6 van de 39 

leden. Ronny Rutten van Littera Tessenderlo won het pleit bij de NTSV’ers voor 

Nana Van Den Bossche (Quercus Ronse) en Rudi Franckaert (Ypsilon Heist).  

 
De zoektocht startte op de Collegesite en de speurders vormden met de 

letters van RUISELEDE en een extra G het woord GESLUIERDE. Nogal wat 

deelnemers lieten hier al een punt liggen door GESLUIERD te antwoorden.  

Nog meer punten gingen verloren bij vraag 2 aan de vishandel waar aan de letters van TRAITEUR een L moest 

toegevoegd worden om tot RUITERLAT te komen. Antwoord: L en niet RUITERLAT of L RUITERLAT of L 

(RUITERLAT)! Geen problemen bij de PERELAAR van LAPPERRE, bij de ZONNEWENDE aan de Sint-Pieterskerk, noch 

bij de RANDSTATEN als anagram van TANDARTSEN. Weer gingen punten verloren voor spelers die het hielden bij 

ARTROSE en die met de tweede S van tatoeagesalon ROSE ARTS vergaten te verlengen tot ARTROSES.  Tegelhandel 

CORTVRIENDT kon onderverdeeld worden in TORN en VERDICT en de letters van kunstramenfabrikant 

KÖMMERLING leidden met een extra T naar GROTKLIMMEN. Een MEERKIKKER was te zien op de garagepoort 

naast de woning van voorzitter Vandaele. Van LECOMTE kon men makkelijk TELECOM maken en van SEVERINE was 

men meteen bij VEREISEN, maar om van CACHE-COEUR bij ACCOUCHEER terecht te komen lag niet zo voor de 

hand. Voor sommigen was het even zoeken naar de SECURITY. Vlug werd RESIDENTIE dooreen gehusseld tot 

SIDERIETEN en werd een eindpunt in TERMINUS gevonden. Maar wie had gedacht dat in CLEMENCE een lekkere 

CECEMEL schuil zou gaan? Bij de ijsjeszaak naast de deur zorgde een letterspel voor HOORNISTJE en SINJOORTJE. 

Theater Malpertuis leende zijn letters uit voor PSALM en ERUIT en net voorbij de Onze-Lieve-Vrouwkerk bleek in 

VEGABIKE mits toegevoegde D het woord VAKGEBIED verborgen te zijn. Toen we de letters van VITRO CLEAN in de 

computer intikten verscheen CITROENVLA op ons scherm en even verderop werd HOORCENTRUM korter door er 

de meervoudsvorm HOORCENTRA van te maken en niet CENTRUM/CENTRA of (HOOR)CENTRUM/(HOOR)CENTRA. 

Alle juiste antwoorden leverden in totaal 26 punten op. 

 
Bij de scrabblebordjes bleek altijd iets lokaals verscholen, als je de tekst maar goed las. Met SPIERING, GENERAAL, 

SPONSOR en TIELTEN zat je goed maar SPONSOR kon je op twee plaatsen kwijt (O3 of O7) met een verschillende 

puntenwaarde! De eerste affiche verwees naar ons jubileum. Het sleutelwoord was ROBIJN, het 40 jaar-feest. De 

beginletters van de droedels LANGSLAPER / OMKRINGEN / ONDERAFDELING / MENSENKENNIS leverden het woord 

LOOM op en tussen SPRAAK en VAL kon je enkel het gezochte vijfletterwoord WATER kwijt en niet 

SPRAAKWATERVAL of (SPRAAK)WATER(VAL). De verrassing was wel het schuifraadsel in de Wulfstraat. Ons 

sleutelwoord JUMELAGE was een verwijzing naar Europastad Tielt. Groot was onze verbazing toen bleek dat er 

meer dan 30 correcte en dus goed te keuren woorden in het raadsel verborgen zaten … Ten slotte nog de rode 

draad. Uit de onderweg gespaarde letters en met een toegevoegde T kon je HAASTEN creëren. Pechvogel was een 

deelneemster die een foutloos parcours reed maar ‘in haar haast’ (?) vergat het woord HAASTEN in te vullen … 

 
De 7 nummers van de Lottotrekking van 4 mei resulteerden in een som 

van 161 en wie die avond 4 nummers correct had, mocht zich over 

25,10 euro verheugen. Veel gulle sponsors lieten ons toe een prachtige 

prijzentafel op te bouwen. Bongo-bonnen van 250, 150 en 100 euro 

zowel voor leden als voor niet-leden zorgden samen met 26 

prijzenpakketten van 40 tot 75 euro voor niets dan tevreden gezichten. 

De Tieltse Scrabbleclub Blanco dankt langs deze weg nogmaals alle 

deelnemers voor hun interesse! 

Tieltse Scrabbleclub Blanco viert jubileum met zoektocht  Rudi Ailliet  

Het bestuur van Blanco met 
v.l.n.r: Chantal Naessens, Joseph 

Vandaele en Rudi Ailliet 
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Op 19 mei 2019 vierde Ypsilon Heist haar 25-jarig bestaan met een groot feest in 

haar lokaal. Het begon om 14u45 met een scrabblepartij buiten competitie 

waarbij de computer zo werd ingesteld dat er bij iedere trekking een scrabble 

kon worden gelegd, ook wel een ‘alles-af’ genoemd. Iedere deelnemer werd 

vergast op gratis koffie of thee. De wedstrijd verliep gemoedelijk, alle mogelijke 

scrabbles werden overlopen en de spelleider gaf uitvoerige commentaar bij 

iedere beurt. Zo kon iedereen wat extra scrabblekennis opdoen. Rond 17 uur 

kwamen de partners en ook nog andere leden toe voor de receptie met aperitief.  

Om 18 uur riep de voorzitter de mensen aan tafel voor een driegangenmenu. Na het souper trakteerde een 

goochelaar-mentalist de toeschouwers op een ongelooflijke act en betrok iedereen bij zijn trucs. Daarna konden de 

gasten gemoedelijk wat verder napraten over de vervlogen en bewogen jaren. 

 

Tijdens de feestmaaltijd tussen 2 gangen in, hield Bertrand De Bouvere, Voorzitter van het eerste uur, een 

toespraak, geïllustreerd met beelden via beamerprojectie. Daarin schetste hij het ontstaan van de club, gaf een 

historisch overzicht en bracht de overleden leden in herinnering. Ook de positie van de club binnen het NTSV en de 

verwezenlijkingen in die voorbije 25 jaar kwamen aan bod. 

 

Het begon allemaal toen Bertrand als toenmalig mede-oprichter en voorzitter van het NTSV besloot om het 

verbond, dat toen slechts 5 clubs telde, wat meer body te geven en richtte zelf een club op in zijn geboortestad 

Knokke-Heist. Hij vond een geschikt lokaal in het CM-gebouw in Heist en tot op heden speelt de club daar nog 

steeds op woensdag haar wekelijkse wedstrijden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit volgend jaar niet meer het 

geval zijn; het gebouw wordt namelijk verkocht en de toekomst van de zalen op de eerste verdieping is zeer 

twijfelachtig.   

 

Ypsilon Heist groeide stilaan uit tot de grootste club binnen het NTSV en speelde  er ook een belangrijke rol. Twee 

van hun leden zijn momenteel nauw betrokken bij de werking van het verbond, Marc Stepman als voorzitter van het 

NTSV en Bertrand als voorzitter van de OTC. Qua sportieve prestaties was Ypsilon Heist aanvankelijk geen 

hoogvlieger maar momenteel behoort ze tot de 3 sterkste clubs binnen het verbond.  Een unicum in de geschiedenis 

van de club is wel de interclub-overwinning van een driegeslacht. Marcel De Bouvere zaliger was in 1996 het eerste 

Ypsilon-lid die een interclub (in Aalst) won. Pas 22 jaar later volgde zijn kleinzoon Bruno (in Merelbeke) en in 2019 is 

Bertrand er ook in geslaagd een interclub (in Bilzen) te winnen. 

25 jaar Ypsilon Heist Bertrand De Bouvere 

 Het team dat bij de oprichting van de club in 1994 
betrokken was v.l.n.r.: Bertrand De Bouvere,  
Annette De Bouvere, Rudi Franckaert, Guido  

Christiaens en Maria Van Damme 

Het bestuur anno 2019 v.l.n.r.: Bertrand De Bouvere,  
Nadine Debue, Marianne Van Dierendonck, Liliane Blieck en 

Jef Creyf 



18 

 

Met 76 waren ze om te strijden voor de titel van beste scrabbledame van Vlaanderen 

en Nederland. Fair Play Destelbergen zorgde voor een rijkelijk gevulde prijzentafel 

met aankoopbons, cava en bloemen en een begoniaatje voor elke deelneemster. 

Nadine De Smet, kersvers voorzitter, loofde haar voorgangster Annemie Vander 

Straeten en sprak haar woorden van dank uit voor de vele medewerkers. Een boeiend 

partijtje waar de 3 soloprijzen werden uitgedeeld. Maar liefst 6 scrabbles (let op, dit 

woord staat niet in de SWL) kwamen op het bord en de verrassende tussenstand werd 

nog behoorlijk overhoop gegooid door nulscores en/of gemiste zetten. De 

overwinning ging naar een glunderende Nana Van Den Bossche die zich voor de 

tweede keer tot dameskampioene mocht kronen. Beste B-speler was soliste Christine 

De Beule die 2de eindigde. Jeannine Leuckx speelde een beresterke partij (2de aan de 

pauze), en werd beste C-speler op een 8ste plaats. ’t Peirt Dendermonde mocht 

uiteindelijk de clubtrofee mee naar huis nemen. 

Dameskampioenschap, 1 mei 2019  

 Nana Van Den Bossche  
2de keer dameskampioene 

 A B C D E F G H I J K L M N O        

1       H       A           R          

2       a       B         Z E    Deelnemers   : 76 

3   D E C I S I E F       W A    Beurten   : 19 

4       K       E       H A L E  Totaalscore    : 1069 

5         S U L L E N D E N   D  Scrabbles   : 6 

6         I K A T       U K   U  Solo's    : 3 

7               J       G     C  Soloscrabbles   : 0 

8       W E T T E N D   E N   T  Hoogste beurtscore  : 118 

9     V A G E       O N N A   E  Nulscores (gem./deelnemer) : 1,51 

10       P O S       Z E   R   N  Tops (gem./deelnemer) : 4,55 

11                   E R   O      Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,33 

12               M O R F J E S    Getrokken blanco's  : 6 

13       O N D I E P S T   R a    Beurten met Q   : 2 

14                        E X          

15               M Y O M E N            

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Nana Van Den Bossche Quercus Ronse 921 86,16 100 9 4 0 A2 

    2 Christine De Beule t Peirt 876 81,95 95,15 6 5 1 B1 

    3 Marie-Louise Ongena Homerus Gent 853 79,79 92,67 7 4 0 B2 

    4 Erna Darcis Littera 851 79,61 92,46 6 5 0 A2 

    5 Marianne Van den Nest t Peirt 842 78,77 91,49 7 3 0 A2 

    6 Christine Bossu Zeekant 837 78,3 90,95 6 4 0 B1 

    7 Hilde Machiels Littera 829 77,55 90,09 6 4 1 B1 

    8 Jeannine Leuckx Negenhof 822 76,89 89,33 5 4 1 C1 

    9 Magda Lezy Syllabe Izegem 821 76,8 89,22 7 3 0 B1 

    9 Susan Geens Heureka 821 76,8 89,22 7 4 2 A2 

B 2 Christine De Beule t Peirt 876 81,95 95,15 6 5 1 B1 

C 8 Jeannine Leuckx Negenhof 822 76,89 89,33 5 4 1 C1 

Club 23 pp. t Peirt Dendermonde            

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 9 Nana Van Den Bossche 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Linda De Groote, Rita Van de Ven, Ann Buelens 



19 

 Beste B  
Christine De Beule 

 Een prachtprestatie van 
beste C Jeannine Leuckx 

‘t Peirt werd beste Club door meer scorepunten van 
deze 3 dames dan Littera Tessenderlo (allebei 23pp) 

FISISJE < zn fisis (mv fisissen) = muziek  -  dubbel verhoogde f

IKAT (zn, mv ikats) = weefsel met patronen die verkregen zijn door de scheringdraden vooraf plaatselijk te kleuren. 

Ook < ww ikatten (overg., ikatte, h.geïkat) = ikats vervaardigen

DUTSELEN < ww (onoverg., dutselde, h.gedutseld) = dutsen (2) = lopen, sukkelen 

LEUSDEN < ww leuzen (onoverg., leusde, h.geleusd) = niet algemeen  – vissen met een leusnet (soort net om paling te 

stropen)

LUTSENDE < ww lutsen (onoverg., lutste, h.gelutst) = o.a. wiebelen, schudden, tril len

SLEUNDE < ww sleunen (overg., sleunde, h.gesleund) = niet algemeen  - snoeien

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES

Een boeiende wedstrijd waar niemand de 90% behaalde

De aanbouw VEE is onbestaande, maar volgende WETTEN kunnen wel: AAN-, ERF-, GAS-, IJK-, KOK-, TAP-, VAL- en ZEE-

Beurt

4
Op 3 speelsters na, scoorde iedereen met een scrabble. ETABLERE leverde volgens de computer nog 

6 punten meer op dan de topzet ABEELTJE.

7

9 Woorden met NA- is vaak een gokje, maar wie het hier durfde met NAROERE zat goed

Hoewel WASZAK door 1 speelster werd gelegd, was dit op een andere coördinaat met 5 extra 

puntjes de topzet, net als WOLZAK

5 SULLENDE op de x4 bracht minstens 30 punten extra op t.o.v de andere scrabbles

12 ELFARM werd niet gevonden door de zaal

13

wie EDUCTEN niet kende en daarmee 111 punten aan haar neus zag voorbij gaan, moest zich 

tevreden stellen met amper de helft van deze score. Nana Van Den Bossche zag de topzet wel, nam 

daarbij de koppositie over van Jeannine Leuckx (jawel) en liet die niet meer los

De staart van ONDIEPST moest je zodanig inbouwen dat slechts 2 pientere speelsters dit vonden
18

DOZERS < dozer (zn) = verkorting van bulldozer (zware tractor om grond te verplaatsen e.d.)

ZWANK < ww zwanken (onoverg., zwankte, h.gezwankt) = niet algemeen  - onzeker lopen

HEUGEN < ww (onoverg., heugde, h.geheugd) = 1) onpersoonlijk ww  - in iemands geheugen zijn; 2) wederkerend ww  – 

zich herinneren

MORFJE < zn morf (mv morven) = murf (mv murven) = niet alg., Bargoens  – mond, bek, smoel

MYOMEN < zn myoom = medisch  – vleesboom = goedaardig gezwel in de baarmoederwand

EDUCTEN < zn educt = chemie  – door technische behandeling uit een grondstof verkregen stof

14
Misschien lukt het binnenkort met elektrische fietsen, maar INFIETSEN kan vooralsnog niet en 

zorgde voor 24 nullen

INDOPTE is ook niet correct, 38 nullen, werd een 2-tal voordien gelegd op clubwedstrijd 't Peirt. 

Wat wij eigenlijk bedoelen met INDOPPEN, staat in Van Dale als INDOPEN

UITLEG GELEGDE WOORDEN

SULLENDE < ww sullen (onoverg., sulde, h.gesuld) = glijden, m.n. op het ijs, als kindervermaak

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

4 ABEELTJE - BELASTE - BETALEN - BLATENDE - TABELLEN - TEELBAL - TELBARE       

5 DUTSELEN - LEUSDEN - LUSTENDE - LUTSENDE - SLEUNDE - SULLENDE         

9 NAROERE                                 

13 EDUCTEN                                 

14 DECISIEF - FINISHE - FISISJE - INFUSIE - INVASIEF               

18 ONDIEPST 
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In de vijf jaar dat ik nu al deelneem aan scrabblewedstrijden, worden 

er slechts sporadisch woorden van Duitse origine op het bord gelegd. 

Als voormalig leerkracht Duits ben ik daarover toch wat verwonderd. 

Bij het zoeken naar Duitse leenwoorden, leenvertalingen, bastaard-

woorden en vernoemingen naar uitvinder, ontdekker of fabrikant ben 

ik immers in de officiële SWL gestuit op een vrij respectabel aantal 

bruikbare woorden. Voor de aardigheid heb ik een aantal daarvan 

hieronder opgelijst. Kent u ze allemaal? Even testen! 

Welk woord uit de volledige onderstaande lijst past telkens bij de om-

schrijving rechts? Veel succes! 

 

A: allee, alm, allfinanz, ablaut, apathisch, auslaut, ausdauer, ausputzer, ausweis, abseilen, anschluss, ansicht 

B: bock(bier), bühne, bratsch, blitz 

C: chefsache 

D: dirndl(jurk) 

E: edelweiss, ersatz, entartet, eisbein, erlangen 

F: fernweh, föhn, freisling, frisling, fröbel, fundgrube, frischen, fleisjig, flausch, freule 

G: geheimtip, gestalt, glückauf, glühwein, gletsjer 

H: heimat, heimwee, hetze 

I : ideëel, identisch, ijswijn 

J : jenseitig 

K: kirsch, kitsch, kulturkampf, kohl, krach, krautrock, krimi, kummel, kurhaus, kursaal, kwark 

L: loipe, löss, landauer, langlauf, lebemann, lederhose, lebensraum, leitmotiv 

M: muesli, milchig 

N: nachleben, nachwuchs, nazi 

O: ordner, ostalgie 

P: poltergeist, putsch, pfennig 

Q: quatsch 

R: rettich, richtig, razzia, rauhfaser, riesling, rottweiler, römertopf 

S: salonfähig, sauerkraut, schadenfreude, schlager, schlamm, schlemiel, schmalz, schmier, schmink, schnabbel, 

schnaps, schnauzer, schneidig, schnitzel, schwalbe, schwindel, schluss, schwung, sehnsucht, sowieso, spielerei, spit-

zen, stasi, streber, stuka, smotsig 

T: takteren, traminer, tuchtigen 

U: übergeil, übercool, überbitch, überchick, übermensch, überhaupt, umfeld, umwelt, unverfroren, unberufen, un-

heimlich, unheimisch 

V: vopo, verrukt, verwijlen, vetkolen, vingertam 

W: werda, witz, waldkorn, walkure, weltfremd, wichtig 

 
 

 

Puzzelhoekje: even tijd voor een spielerei... Jean Donné 
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En nu aan de slag!          

                                                                  

1. bezinksel van steenkool in water (kolenslik): 

2. geprepareerd, met houtvezels vermengd behangpapier (structuurbehang): 

3. roep van een op post staande schildwacht tot een naderend, hem onbekend persoon, om te vernemen of die 

persoon vriend of vijand is: 

4. duffelse wollen stof, gebruikt voor dekens en jassen: 

5. de maat slaan: 

6. soort van wijnstok die witte wijndruiven voortbrengt: 

7. het jongste tijdvak van de perm: 

8. forse, struise vrouw: 

9. jong van een wild zwijn: 

10.belangrijkste kwestie die door de regeringsleider zelf dient te worden opgelost: 

11.(meestal elegante, rijke) man die zich uitleeft in zinnelijke genoegens: 

12.weemoedig verlangen naar verre, onbekende landen: 

13.lid van de politie in de voormalige DDR  (o.a. als grenswacht): 

14.balletschoenen met harde neus zodat men op de tenen kan dansen: 

15.mijnwerkersgroet: 

16.(van vogels) zo tam dat ze op de vinger gaan zitten: 

17.bij het voetbal, hockey en dergelijke libero: 

18.driesnarige altviool met een vlakke kam, waardoor de snaren tegelijk kunnen worden aangestreken: 

19.het verrichten van bank- en verzekeringsactiviteiten binnen één concern: 

20.(schaken, dammen) onverwachte zet of reeks van zetten waarmee een speler een schijnbaar verloren positie toch 

nog weet om te buigen in remise of winst: 

21.leedvermaak: 

22.heimwee naar het leven zoals dat was in de voormalige DDR: 

23.duikbommenwerper: 

24.gericht op de transcendentie, de hemel: 

25.bron waaruit men naar hartenlust kan putten: 

26.formule waarmee het zojuist genoemde of gedachte weer ongenoemd wordt verklaard om het ermee 

opgeroepen gevaar te bezweren (meestal gevolg na 'toi,toi, toi’): 

27.experimentele Duitse rock uit de jaren 70 van de twintigste eeuw: 

28.het voortleven in de herinnering: 

29.een opkomend geslacht, een nieuwe generatie die op den duur de oude kan vervangen: 

 

 

Wie kans wil maken op een Miniwoordenboek van Van Dale Uitgevers, dient de 29 

oplossingen te bezorgen aan dewoordenaar@ntsv.eu of onder gesloten omslag in het 

documentenbakje van Heureka Mechelen club 7 t.a.v. Jill, met vermelding van je naam en 

club. 

De oplossing wordt uiterlijk verwacht tegen 20/09/2019, de winnaar zal worden uitgeloot op 

de IC te Overmere op 28/09/2019. 
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De veertiende Simmekesdag, 25 mei 2019 Ronny Rutten  
 
Sinds 2006 wordt jaarlijks in beperkte kring de Simmekesdag georganiseerd. Initiatiefnemer Frans Symons en zijn 

Rita Schouteden bleven al die jaren het SEWES-concept trouw: Scrabbelen, Eten, Wandelen, Eten, Scrabbelen. Zo 

ook in 2019. Op 25 mei vulden 34 spelers uit 7 verschillende clubs het zaaltje in Booischot. Klokslag 9u30 gaf Frans 

het startschot. In beurt 1 hielden de meesten het bij HOUDT. De computer speelde niet mee, zodat zijn THUJON ge-

negeerd werd. De scrabbles ONGEZOET, ONTZOGEN, of OPZOETEN en nadien NAGALMEN of NOENMAAL schudden 

al vroeg in de wedstrijd de kaarten stevig door elkaar. In beurt 8 maakte TONTINE de kloof met de topspelers nog 

wat groter. Nadien waren het vooral de scrabble ROESTTEN en GRAX, die bijdroegen tot een eindscore van 927 pun-

ten. Jan Cornet (885 p) won met klein verschil. Stefaan Roels (881 p) en Frans Symons (878 p) hadden nog uitzicht op 

de eindzege. De anderen verloren al minstens 123 punten op Jan.  

 
Na de groentesoep zochten de deelnemers het groen van Grasheide-Putte op. De 

benen strekken, keuvelend kilometertjes malen, een paar honderd calorieën verbran-

den, en dat alles in de bossen en velden waar Paul en Gaston Serneels hun kinderja-

ren doormaakten. Na afloop mocht een verkwikkend drankje niet ontbreken. Een 

fraai aangelegde visvijver leverde het decor, de kantine-uitbater het keelvocht. Terug 

in Booischot zou het lekkere driegangenmenuutje het voorgerecht zijn van de uitein-

delijke hoofdschotel, nl. een beslissende tweede scrabblepartij. Duimen voor een 

goede prestatie mocht niet baten voor hen die in beurt 2 niet bij de pinken waren. 

Tien spelers misten toen de scrabbles GENEUKTE, GENUKETE of TEUGELEN.  

De buit voor de volgende scrabble, nl. ROWANTJE was eerder klein, waardoor belangrijke verschuivingen uitbleven. 

ZONYS, COUR, JAMBI en ONVREDE leverden samen 184 punten op. De doenbare scrabbles OPROLDEN, POLDEREN, 

RONDLOPE of OPLEREND werden door zeven spelers gemist. Aansluitend zag iédereen STEENWEG, GEWENSTE en 

GEWESTEN. Tijdens de pauze bleek dat Jan Cornet en Stefaan Roels slechts door 1 puntje van mekaar gescheiden 

werden. Beurt 12 bracht daar verandering in: Omer Van Hoecke en Frans Symons kregen 70 punten voor SLEEPBAK, 

terwijl meer dan de helft van de deelnemers 40 à 49 makkelijke punten binnenreven met BEPAK, BAKSE of BEEK.  

Jan Cornet en zes anderen mikten naar 117 punten met BESPAKE, maar …het werden er nul. Naar het einde toe wa-

ren de woorden NEXUS, HERFST en NAHERFST alle goed voor 51 à 71 punten. Jan lukte met CATCHE zijn derde solo 

van de dag. De partij eindigde met SLEEPBAKKEN en een totaal van 1050 punten.  

 

Stefaan Roels (995 pt) won voor Ronny Rutten (967 pt) en Herman 

Theys (943 pt). De totaaluitslag is duidelijk: Stefaan is de verdiende 

winnaar. Ook Jan en Frans bleken een klasse sterker te zijn dan de 

31 andere deelnemers. Proficiat! 

 

De volledige uitslag vind je op de site, onder de rubriek Scrabbelen / 

Wist je dat 

 Naam Punten 

1 Stefaan Roels 1876 

2 Jan Cornet 1824 

3 Frans Symons 1815 

4 Omer Van Hoecke 1699 

5 Willy Lintermans 1684 

6 Danny Crabbé 1657 

7 Hilde Machiels 1651 

8 Ronny Rutten 1649 

9 Paul Serneels 1624 

10 Danny Beyens 1588 
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Hieronder vind je de oplossing van de puzzelopgave uit de vorige editie. Niet alle beroepen bleken even makkelijk te 

achterhalen. De winnaar wordt uitgeloot op de IC te Mechelen en bekendgemaakt in de volgende Woordenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan (seizoen 2019-2020) organiseert Chipka 

Aalst voor de 3de keer een taalquiz. Wie de vorige edities heeft meegemaakt, 

weet dat het een niet te missen evenement is om een avondje te puzzelen, quiz-

zen en spelen met taal. 

 

Met een ploegje van maximaal vier personen kan je deelnemen, prijs is € 10 per 

team en niemand gaat met lege handen naar huis. 

Afspraak op zaterdag 19 oktober in de Vrije basisschool Sint-Jozef, Schoolstraat 1 

te Overmere, om 20u wordt het startschot gegeven. 

 

Inschrijven kan tot 10 oktober via chipkasecretariaat@gmail.com 

 

 

 

Zoals elke dinsdagavond, verzamelden de Litteranen zich ook aan de vooravond van het feest 

van de arbeid voor hun clubwedstrijd in de Sint-Barbarazaal.  

 

Dat een wedstrijd begint met CAKEJE, wordt als normaal ervaren. Maar als in beurt twee op-

nieuw CAKEJE op het bord komt, en dit terwijl er in de SWL meer dan 130.000 andere woor-

den van zes à acht letters staan, dan is dat hoogst uitzonderlijk.  Helemaal te gek werd het 

toen nog voor de pauze, in een trekking met één blanco blokje, alleen de scrabble CAKEMEEL 

mogelijk bleek. De bakkers van dienst waren Stefaan Roels en Cris Clonen.  

Later in de wedstrijd moesten Cris en enkele andere deelnemers ondervinden dat Van Dale 

PANCAKE alleen kent als een cosmetisch middel dat pannenkoek-dik op het gezicht wordt aan-

gebracht, maar helaas niet als pannenkoek met meervoud en verkleinwoord.  

Puzzeloplossing 2019-1  

Taalquiz Chipka Aalst, 19 oktober 2019  

COCO PUTTEMAN uit ACHEL = OUTPLACEMENTCOACH 

STEF BUILOOP uit WAVER = FESTIVALOPBOUWER 

BRIEK HEUGELS uit WIERDE = HUISWERKBEGELEIDER 

AAD VERSLOT uit DEN HAAG = VASTGOEDHANDELAAR 

FREE DE WONKE uit ZOERSEL = WEEFSELONDERZOEKER 

ANITA PIETERSE uit SOEST = OPERATIEASSISTENTE 

Een partijtje waar de meesten op hun honger bleven zitten Ronny Rutten  


