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Beste scrabbelaar, 

 

 

2020 staat al voor de deur. Velen onder ons zijn benieuwd hoe de nieuwe NTSV-competitie gaat lopen. 

Alhoewel het idee erachter al geruime tijd toegepast wordt in enkele grote clubs, blijft het toch 

afwachten of de formule in de smaak valt bij alle spelers en of er nog bijgestuurd moet worden. In mijn 

thuisclub, Ypsilon Heist, waar er binnen iedere klasse met gemiddeld 6 spelers om de kampioenstitel 

gestreden wordt, is het vaak na 20 wedstrijden nog superspannend. Als je dat extrapoleert naar het 

NTSV-niveau met meer dan 20 spelers en slechts 11 wedstrijden, verwacht ik wel spanning en vuurwerk 

tot op het laatst. 

 

Wanneer je deze De Woordenaar in handen krijgt, heb je uiteraard de enquête over taal en onze SWL al 

ingevuld. De resultaten van die rondvraag zouden een indicatie moeten geven over de interesse van 

onze leden in het taalbeleid. Stilletjes hopen we dat er misschien enkele mensen goesting krijgen om op 

een of andere manier mee te helpen met de OTC (Overkoepelende TaalCommissie). 

Mag ik jullie in naam van de bestuursleden, de commissieleden en de redactie prettige kerstdagen 

wensen en een gelukkige overgang naar het jaar 2020? 

 

Uw voorzitter, 

 

Marc 

Voorwoord  
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Voor het tweede NTSV-scrabbleweekend werd de grens 

overgestoken naar Nederland, meer bepaald naar de 

Veluwestreek. Hotel Buunderkamp, Wolfheze bleek de geschikte 

locatie voor een kwaliteitsvol weekend waarin plaats was voor 

scrabble, lekker eten, zwemmen, sauna, wandelen, fietsen, en een 

bezoekje aan Arnhem. Luc Moelants werd bereid gevonden om zijn 

interesse voor WO II te delen met geïnteresseerde 

scrabblegenoten. Zij bezochten de beroemde Arnhemse Rijnbrug 

waarvoor duizenden geallieerden stierven, een plaatselijk 

museumpje, en ter afsluiting een terrasje. Ronny Rutten stippelde 

een wandeltocht uit, die de 24 meestappenden 3 uur lang zou 

confronteren met de Ginkelse heide en de omrandende bossen, 

waarbij werd stilgestaan bij de rol die het terrein speelde op het 

einde van WO II. De heide had haar mooiste kleedje al grotendeels 

afgegooid, maar toch was het zeer de moeite om te bewegen door 

het mooie landschap, en onderweg de dorst te laven ten huize van 

Juffrouw Tok. De keuken in Buunderkamp was duidelijk 

bovengemiddeld van kwaliteit. Het ontbijt was ruim en 

onberispelijk, en ook tijdens het middagbuffet met belegde 

broodjes, fruit en soep was het aanbod groter dan de vraag. Het 

avondeten was niet volumineus, noch vettig, maar wel verfijnd en 

vernieuwend.  Zij die niet calorieschuw zijn, konden enkele patatjes 

extra gebruiken. 

 

Vier scrabblepartijen werden op 52 deelnemers losgelaten. De spelleiding werd telkens waargenomen door Chantal 

Naessens, de drijvende kracht achter het weekend. Haar collega-bestuursleden Martine Driegelinck, Jan Wouters en 

Ronny Rutten vervulden hun jurytaak met glans. Een bord, ezel, klokje of SWL kwamen er niet aan te pas, want de 

onverbeterlijke BoardKeeper-software was van dienst. Floris van Ouwerkerk presteerde op hoog niveau. De 

Nederlander voelde zich in zijn sas. Hij won de vier wedstrijden, en was de onbetwistbare numero één. Als niet-

NTSV’er (op dat moment) kwam hij echter niet in aanmerking voor de eindzege. Die leek drie wedstrijden lang 

weggelegd voor Bert Leyssens. In de vierde wedstrijd moest hij echter genoegen nemen met een twaalfde plaats, 

een situatie die Jan Cornet en Frans Symons in de gelegenheid stelde om eventueel nog over Bert te springen. Jan 

eindigde echter als tiende, en dat was niet goed genoeg. Frans Symons behaalde een zesde plaats, en liet zo Bert één 

luttel puntje achter zich. Bij de B-spelers was de zege voor Prateeksha Bouma, en bij de C-spelers mocht Chris 

Dehoperé een mand vol proviand in ontvangst nemen. 

 

Op het vlak van woorden die de revue passeerden, onthouden we vooral het openingswoord BITCHJE dat in partij 1 

door teveel spelers gemist werd, de KAMERHEER die 118 punten opbracht, het wel degelijk goede RETEGOEDS dat 

niet opgemerkt werd, de solo CRUSHT van Bert Leyssens, en het SKYLAB dat te hoog gegrepen was voor iedereen. 

Partij 2 gaf menig speler een bliksemstart met ACYLERE. De solo’s NAMAGEN, BOEHA en EXPATS waren de weinige 

applausmomenten in de wedstrijd, die een totaalscore van 873 punten bereikte. In partij 3 lukte Floris een 

soloscrabble met ARKENEEL. Ook de andere scrabbles GESSERE, GELDPOT en DIEHARDS waren bijzonder 

uitslagbepalend. Naast DIEHARDS was ook CHEDDARS mogelijk. Op zondagvoormiddag werd de beslissende 

wedstrijd afgewerkt met dubbele blanco’s, zolang die voorradig waren. In 16 beurten werden 11 scrabbles gelegd, 

waarbij beurt 6 veruit de meest cruciale was: de negenklappers KALFSVET, HALFSTOK, STAFKIEL en STOFKALK 

ontsproten toen uit het gemeenschappelijk brein van de 52 deelnemers. Verbazingwekkend sterk! In de loop van de 

vier wedstrijden kwamen ook twee woorden die (nog) niet in de SWL staan, opvallend bovendrijven: MEMORIAL en 

LOONBRIEF. Alleen een LOONBRIEFJE brengt punten in het laatje… 

 

NTSV-scrabbleweekend, september 2019 Ronny Rutten  
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Afgaande op de reacties nadien, en het buikgevoel van het organiserende bestuur kunnen we stellen dat we fier 

mogen zijn op het eerste Veluwe-weekend, en tegelijk blij met het feit dat 56 leden en een tiental meereizende 

partners kregen wat ze verhoopten. Vanwege dit succes besliste het bestuur om in 2020 opnieuw een 

scrabbleweekend te organiseren, op dezelfde locatie. Het aantal plaatsen is beperkt tot 70, waarvan 60 scrabbelaars. 

Er wordt een wachtlijst aangelegd, indien het aantal inschrijvingen groter zou blijken. 

 

Om deel te nemen aan de scrabblewedstrijden dient men lid te zijn van het NTSV. Inschrijvingen worden 

geregistreerd in volgorde van de ontvangen betaling. Wie graag nog wil deelnemen, bezorgt het inschrijvingsstrookje 

vóór 10 januari 2020 aan Martine Driegelinck via penningmeester@ntsv.eu 

 

De volledige uitslag, overzicht van de gelegde woorden en foto’s vind je terug op de website onder de rubriek 

Scrabbelen / Wist je dat 

 

 

 

Benieuwd wie de clubkampioenen waren van het voorbije 

seizoen?  Welke klassementen er worden bijgehouden door de 

diverse clubs? Welke clubs ook gastspelers trakteren op een 

overwinning? Surf dan naar de NTSV-website, en kijk bovenaan bij 

de rubriek Kampioenen  onder Clubkampioenen. 

 

 

 

 

 

 

Over kampioenen gesproken… 

Wist je dat kiwi Nigel Richards onlangs zijn 5de wereldtitel Scrabble binnenhaalde? Op 

het wereldkampioenschap in de Indische staat Goa, won hij na een bloedstollende finale 

met 4-3 van de Amerikaan Jesse Day. Ondanks het feit dat er steeds meer goede jongere 

spelers opkomen, blijft hij de te overwinnen favoriet. 

 

Van links naar rechts: de respectievelijke  
algemene winnaars van de categorieën Bravo, 

Alfa en Charlie; Prateeksha Bouma,  
Frans Symons en Chris Dehoperé  

Clubkampioenen seizoen 2018-2019  

Wereldkampioen scrabble Engels  
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Er zijn van die dagen dat niets misloopt, dat alles perfect lijkt te draaien zoals een 

pas gesmeerd koekoeksklokje. Al vrij snel werd duidelijk dat ook de 28ste 

interclub van 't Peirt vlekkeloos zou verlopen. Echter, één detail zorgde voor de 

domper op de feestvreugde: het spel dat gespeeld werd. Slechts één scrabble 

(ongezien op onze IC), terwijl er toch mooie trekkingen gedaan werden. Het spel 

kwam niet op gang, het leek wel een kachel die niet trekt: uiteindelijk was de 

gemiddelde maximumscore per beurt 44,36 p - historisch laag. Slechts één 

povere solo (die dan nog tot stand kwam omdat een speler met hetzelfde woord 

foutieve coördinaten opschreef). Nog historischer was het feit dat voor de eerste 

keer op onze IC 22 beurten nodig waren om het spel te beëindigen. Zelfs 

spelleider Marc Seghers stond versteld van het totale gebrek aan animo in het 

spel, en keek in het geniep of hij toch niet zijn Russische scrabbledoos 

meegebracht had. Winnaar werd Jan De Ridder, Mieke Moonen beste B, 

Godelieve Saenen en Littera Tessenderlo kaapte de clubtrofee weg. 

IC ‘t Peirt Dendermonde, 28 december 2019  

Jan De Ridder wint de scrabble-
arme wedstrijd 

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

1 M I S V O R M E   D O V I G S        

2     L I       A       R        Deelnemers   : 128 

3     E B     T R O M B E N      Beurten   : 22 

4   P E E T     L       K        Totaalscore    : 954 

5 J a   N A             K        Scrabbles   : 1 

6 E X     N       Q     E        Solo's    : 1 

7 N       D       A     N        Soloscrabbles   : 0 

8 N   A F Z A A G T           D  Hoogste beurtscore  : 88 

9 e       E       J         R E  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,80 

10 N       N     N E Y       U P  Tops (gem./deelnemer) : 8,77 

11         U       S         G E  Scrabbles (gem./deelnemer) : 0,84 

12       Z W E E F       D     C  Getrokken blanco's  : 13 

13     W O E S T E R E   O     H  Beurten met Q   : 1 

14         N     E   L U C H T E        

15               D       K   I S        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Jan De Ridder Heureka 929 97,38 100 17 1 0 A1 

    2 Stefaan Roels Littera 915 95,91 97,28 15 1 0 A1 

    3 Wesley Eikenaar Arendsoog 890 93,29 92,41 14 1 0   

    3 Luc Steels Fair Play 890 93,29 92,41 13 1 0 A2 

    5 Frans Symons Littera 889 93,19 92,22 12 1 0 A1 

    6 Carla Adelaar Arendsoog 885 92,77 91,44 11 1 0 A1 

    7 Danny Crabbé Verba 883 92,56 91,05 12 1 0 A1 

    8 Erna Darcis Littera 881 92,35 90,66 12 1 0 A2 

    9 Bruno De Bouvere Ypsilon Heist 879 92,14 90,27 15 1 1 A1 

    10 Annemie De Waele Heureka 876 91,82 89,69 11 1 0 A1 

    10 Johan Vanluchene Blanco Tielt 876 91,82 89,69 13 1 0 A2 

B 14 Mieke Moonen Munster 868 90,99 88,13 11 1 0 B1 

C 37 Godelieve Saenen Littera 841 88,16 82,88 8 1 0 C1 

Club 15 pp. Littera Tessenderlo            
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Beste B  Mieke Moonen van 
Munster Bilzen 

Litteraan Godelieve Saenen 
werd beste C 

Door de sterke prestaties van Frans Symons (5e), 
Erna Darcis (8e) en Stefaan Roels (2e) kaapte 

Littera Tessenderlo de clubbeker weg 

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 4 WOESTERE                                 

                       

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 16 solo TROMBEN Jan De Ridder 

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 17 Jan De Ridder 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Rose-Marijn Baert 

                       

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

3 
ZENUWEN is geen werkwoord (enkel ONTZENUWEN en BEZENUWEN), en zou later om die reden 
een nulscore opleveren voor 12 spelers 

4 de enige scrabble van de partij WOESTERE werd door 84% van de spelers gevonden 

6 DEPECHE leverde 10 spelers een topscore van 60 punten op, en legde zo een nieuwe x3 open 

7 DEPECHE kan enkel aangebouwd worden met een -S en niet met -N of -R 

9 Naast TANDZENUWEN, bestaan er nog heel wat zenuwen, maar geen nekzenuwen (beurt 8) 

11 
GASVORM leverde 7 spelers een nulscore op, GASVORMI(N)G bestaat wel in de SWL. (N.B.: GAS-
VORM staat sinds kort in Van Dale Online, komt dus in de SWL 2021) 

12 
geen scrabble maar wel scrabblescores voor de aanbouw met MISVORME, wie EARL niet zag, 
moest minstens 3 ptn inleveren 

16 TROMBEN werd een solo van Jan De Ridder, door foute coördinaten van Bruno De Bouvere 

20 89 spelers gebruikte de X maar ZWEEF bracht 40 punten op 

22 
Henk Jongepier noteert een nulscore door een foute coördinaat en moet zijn 3de plaats daardoor 
afstaan aan Luc Steels en de jonge Wesley Eikenaar 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

DEPECHE: zn (mv depêches, vkl depêcheje en depêchetje) = 1) Bericht, ambtelijke mededeling; 2) telegram; 3) post-
zak 

VIBEN: onovergankelijk ww (vibede, heeft gevibed) = dansen op muziek waarbij men m.n. met het onderlichaam 
draait 

FEED: zn (mv feeds): verkorting van webfeed = vereenvoudigde weergave, korte beschrijving van de inhoud van een 
website 

TROMBEN < mv van trombus (ook mv trombi) = bloedprop 

DOVIGS: genitiefvorm van bn dovig = enigszins doof  
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Bij de afsluiting van het seizoen 2018-2019 op 26 september werd, naast de viering 

van de kampioenen en het erkennen van diegenen die bijdragen tot een goede club-

werking, ook getoost op het dertigjarig bestaan van Ypsilon Jette.  

 

De club werd in 1989 opgericht door Hort Ruyloft, die trouwens ook de bezielster was 

van verschillende Brabantse clubs. Als voorzitster werd ze later opgevolgd door Lieve 

Van Steelandt en nadien nam Cécile Verstraete de leiding van de club over. Zij bleef 

voorzitster tot september 2017. 

 

Ypsilon Jette is gestart als lid van de VSF (Vlaamse Scrabblefederatie) maar 

stapte daarna over naar het NTSV.  Van de huidige leden was enkel Jeanine 

Loncke er vanaf het begin bij. Deze speelster  van het eerste uur werd op 26 

september in de bloemetjes gezet. 

 

Momenteel kampt Ypsilon Jette jammer genoeg, zoals trouwens ook andere 

clubs, met een slinkend aantal leden. Gelukkig kan gerekend worden op ver-

schillende trouwe spelers van Negenhof Sint-Pieters-Leeuw (Agnes  

Verhaegen, Jeannine Leuckx en Camille Vetsuipers), Ter Borre Strombeek-

Bever (Bernadette Reinders, Yvonne Budin en André Gesquière) en Alfabet 

Putte (Lida De Loos). Voor het clubkampioenschap wordt trouwens geen on-

derscheid gemaakt tussen de effectieve leden en de gastleden. We spelen in 

één groep maar om gerangschikt te worden moet aan minstens 50% van de  clubwedstrijden worden deelgenomen. 

 

Reeds van bij de aanvang wordt op donderdagnamiddag gespeeld in GC Essegem in de Leopold I straat in Jette.  

Cécile leidt nog wekelijks de scrabblepartijen terwijl Suzanne Spolspoel de verbetering voor haar rekening neemt. 

Essegem was ook gedurende verschillende jaren de locatie voor de ‘Brusselse zondagen’, een initiatief van o.a. Frans 

Gillyns, dat tot doel had de band tussen de Brusselse clubs te versterken maar die uitgroeiden tot een evenement 

waar ook leden van andere clubs graag op afkwamen. 

 

 

30 jaar Ypsilon Jette An Verbeke  

Hort Ruyloft in de jaren ’90  
in Jette 

Jeanine Loncke en  
huidig voorzitster An Verbeke 

De huidige spelers van Ypsilon Jette 



9 

 
Naar jaarlijkse traditie verbleef een select gezelschap scrabble-liefhebbers in het 

Spaanse Carboneras om te genieten van het fraaie nazomer-weer, de vertrouwde 

omgeving en natuurlijk het Carboneras-toernooi aan het scrabblebord. Tien partijen 

passeerden de revue, waarbij gewone spelen werden afgewisseld met blanco spelen 

tegen de computer. Ondanks dat het toernooi startte met een schamele 18 punten, 

kwamen heel wat topzetten en bijzondere woorden op het bord. Nana Van Den 

Bossche zette met DWAZEREN voor 230 ptn de hoogste (solo)-zet van het toernooi 

neer. 
 
Tussendoor bestond de vakantie uit luieren, lekker eten en drinken en `s avonds tapas 

eten met een biertje of wijntje op de inmiddels voor ons zeer vertrouwde adresjes in 

het authentieke Carboneras en omstreken. Jan Cornet daagde Michel Verfaillie, Jan 

Tiek en Bert van der Loo regelmatig uit voor een potje wedstrijdscrabble (1 tegen 1) 

met het oog op het naderende Open Nederlands Kampioenschap (nvdr op 30/11). Paul De Bosscher presenteerde 

als vanouds zijn over twee avonden uitgesmeerde traditionele quiz waarbij de deelnemers in teams werden 

verdeeld en in elk team een “mol” zat om de boel te saboteren ten gunste van zijn/haar echte team.   
 
Het was duidelijk dat het toernooi, waarbij het ging om plaatspunten, een strijd der Jannen werd. Terechte 

eindwinnaar was Jan Cornet die 6 partijen wist te winnen voor Jan Tiek die er 4 won. Het brons werd voor de neus 

van Bert van der Loo weggekaapt door Wytze Groen. Tijdens de prijsuitreiking gingen ook een dankwoord uit naar 

Nana voor de algemene organisatie, Jeanine Van Lancker voor haar goede zorgen en Twan Swenker voor het goede 

en snelle jury-werk. 
 
Het volledige verslag vind je op de site onder de rubriek Scrabbelen/Wist je dat 

 

Ja, wat doen scrabbelaars? Scrabbelen uiteraard, maar ook wat kletsen (of ouwenelen, ouwehoeren, ouwebeppen, 

ouwebetten, ouweklessebessen) vóór en nà de partij. Ruim een half uur voor het startsein 

draaide in het seizoen 2018-2019 een kleine presentatie op het wedstrijdscherm van de club 

Munster (in Bilzen). Elke week werd het zinnetje van de titel aangevuld met een ludiek vervolg 

en geïllustreerd met een of andere afbeelding. Op het einde van de vertoning werd door 

middel van een pictogram tot stilte gemaand tijdens elke beurt (wat eigenlijk vanzelfsprekend 

is); een ander pictogram herinnerde iedereen eraan om zijn smartphone op ‘stil’ te zetten. 

 

Hieronder geven we enkele van die ‘fameuze’ slogans (de eerste tien van een reeks van 37). 

Scrabbelaars doen het dus … 

… rustig en beheerst! 

… binnen de drie minuten! 

… ieder voor zich en toch lekker samen! 

… minstens één keer per week … (en sommigen zelfs 3 of 4 keer!) 

… soms met meer dan 100 tegelijk! 

… minstens twee uur aan één stuk! 

… in hooguit 22 beurten! 

… met een korte onderbreking halverwege! 

… ’s morgens, ’s middags, ’s avonds: maakt niet uit! 

… zonder de buren te storen;-) 

De interpretatie van deze slogans is voor rekening van de lezer;-) 

 

Voor het seizoen 2019-2020 heeft de club iets anders op stapel staan, maar dat is voor een andere keer! 

Scrabblevakantie Carboneras, 4-19 oktober 2019 Bert van der Loo 

Scrabbelaars doen het... Freddy Van Looy 
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De IC Koksijde werd dit jaar voor de gelegenheid een extra NTSV-IC, waarvoor de club 

oneindig dankbaar is, maar het blijft de betrachting om de organisatie in de toekomst 

zelfstandig te doen. Ondanks de povere start, werd een mooie eindscore van 1070 

neergezet, 6 scrabbles en 3 solo's. Door een vergetelheid bleven de soloprijzen thuis 

achter in Ronse, maar dit zou zeker rechtgezet worden op de volgende IC. De 

proclamatie volgde al amper een half uurtje na het einde van het spel, chapeau voor 

de jurykamer. Om de samenwerking met, en de verantwoordelijkheid van het NTSV in 

deze te benadrukken werden de prijzen door Marc Stepman en Martine Driegelinck 

aan de beste spelers toegekend. Ridder Jan nam zoals vaak het geval de trofee van 

overwinnaar in ontvangst. Marc zelf stond als beste B-speler op de 18de plaats en 

Harm Logghe als beste C-speler op de 24ste plaats. Littera Tessenderlo ging ook nu 

met de clubtrofee naar huis. Geen 'Peerdevisser' deze keer… volgend jaar wie weet? 

NTSV-IC te Oostduinkerke, 26 oktober 2019  

Jan De Ridder wint  
scrabblerijke partij 

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

1     B         A             B        

2   R E D O X   A   Q U I C H E  Deelnemers   : 116 

3     R         N             A  Beurten   : 19 

4     L         G             S  Totaalscore    : 1070 

5   W I J Z E R E N           E  Scrabbles   : 6 

6     N         D     K       M  Solo's    : 3 

7     E       W O N E N       D  Soloscrabbles   : 0 

8     S     C E S   S O N A T E  Hoogste beurtscore  : 114 

9       V L O K T     D   F U N  Nulscores (gem./deelnemer) : 1,25 

10               E     J   K      Tops (gem./deelnemer) : 6,06 

11                     E   R      Scrabbles (gem./deelnemer) : 3,47 

12             O M P I S T E N    Getrokken blanco's  : 10 

13             H E U E     G      Beurten met Q   : 1 

14     I N D R O P T      E            

15 Z E T A             d Y N E s        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Jan De Ridder Heureka 1020 95,33 100 14 6 0 A1 

    2 Danny Crabbé Verba Rotselaar 1001 93,55 98,17 11 6 0 A1 

    3 Jef Wuyts Alles Af 991 92,62 97,21 11 6 0   

    4 Jan Cornet Vandalen 989 92,43 97,01 12 6 0 A1 

    5 Herman Theys Littera 980 91,59 96,15 10 6 0 A2 

    6 Stefaan Roels Littera 948 88,6 93,06 11 5 0 A1 

    7 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 942 88,04 92,49 10 5 0 A1 

    8 Omer Van Hoecke Fair Play 934 87,29 91,71 8 5 0 A2 

    9 Marianne Van Den Nest t Peirt 926 86,54 90,94 11 5 1 A2 

    10 Jos Leyssens Chipka 922 86,17 90,56 12 5 1 A1 

B 18 Marc Stepman Ypsilon Heist 881 82,34 86,61 9 5 1 B1 

C 24 Harm Logghe Die Score 867 81,03 85,26 6 5 1 C1 

Club 24 pp Littera Tessenderlo            

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 14 Jan De Ridder 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 5 Bert Leyssens 
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Links: Marc Stepman 
en Harm Logghe wer-
den resp beste B en C 

Rechts: Littera  
Tessenderlo beste 
club door Stefaan 

Roels (6e), Gerda Van 
Mierlo (12e) en  

Herman Theys (5e)  

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

6 BALSEMDE - BASEERDE - BASSENDE - BEASEMDE - BESTANDE - DEBATERS - DEBATJES - DIABETES 

7 IMPOSTEN - OMPISTEN - PTOMAINE 

8 AANGEDOST - GEDAANTE - GETAAND - GETAANDE 

11 
INDROPT - INDROPTE - ONDERTAP - OPDRINGT - OPDRONGT - OPTEREND - OPTORNDE - OPTRA-
DEN - OPTREDEN - PARDOENT - POORTEND - POTGROND - PROTTEND - RONDPUNT - RONDSTAP - 
SPORTEND - STROPEND 

16 WIJZEREN 

17 BERENGAL - BERLINES - LIBRIJEN - NEGERBAL - ROLBANEN - WEBLEREN - WELBOREN 

                       

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 
5 solo KNODJES Jef Wuyts 

8 solo AANGEDOST Bert Leyssens                 

11 solo INDROPT Jan De Ridder 

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Slechts 6 spelers vonden scrabbles in de 6 beurten 

Beurt 

3 De niet zo moeilijke SONATE zorgde ervoor dat nog slechts 12 spelers aan 100% speelden 

4 iNVOICES (A8H) dat 48 ptn opleverde, werd niet gevonden door de zaal 

5 
De niet-gerankte Jef Wuyts soleerde met KNODJES, 2 anderen legden KANDJES voor 1 puntje 
minder 

6 
8 mogelijke scrabbles werden er gevonden, maar ook 16 nulscores voor niet-bestaande scrabbles 
zoals BEDANSTE (UIT-, VER-, AF-, GE-, IN-, NA-, OM- en OPDANSTE kent SWL wel) 

7 
16 spelers die de topzet IMPOSTEN of OMPISTEN vonden, de 4 anderen die de scrabble PTOMAI-
NE legden, moesten al 14 ptn inboeten 

8 
de scrabblesolo van Bert Leyssens op de x3 leverde maar liefst 114 ptn op (meteen de topscore 
van de partij) tov 82 voor de alternatieven GEDAANTE en GETAANDE 

9 niet FUNNY voor 25 spelers; vooralsnog staat dit nog niet in de SWL 

11 
een resem scrabblemogelijkheden, maar slechts 3 spelers scoorden 80 ptn of meer (Monique 
Antheunis, Frans Symons en solist Jan De Ridder) 

12 wie QUIcHE of QUIzJE niet zag (op de juiste plaats), verloor al minstens 28 ptn 

16 7 op 10 spelers vonden de scrabble WiJZEREN (anagram ZiJWEREN werd door niemand gelegd) 

17 
slechts 11 spelers scoorden met hun scrabble, voor 20 anderen betekende het een nul (bv LEEN-
BAAR en BERENVAL is ongekend voor Van Dale), waaronder Marianne Van Den Nest die haar 
plaats in de top3 hierdoor verloor 

18 3 mogelijkheden voor 56 ptn: REDOX, RELAX en XEROX en een nulvrije beurt 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

KNODJES < verkleinvorm van knod en knodde = [niet algemeen] knoop, knoest, knobbel 

OMPISTEN < ww ompissen (overg.) = doen vallen door ertegen te pissen 

AANGEDOST < ww aandossen (overg.) = [niet algemeen] (staatsie)kleren aantrekken, aandoen 

HEUE < ww heuen (overg. en onoverg.) = 1) [niet algemeen] hoeden van vee; 2) opjutten, opstoken 

BERLINES: mv van zn berline = 1) reiskoets op vier wielen en veren, met een kap die opengeslagen kon worden; 2) 
zeker model van auto 
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Marijke Balk van Lettergeep Amersfoort vond het heel leuk dat ze gevraagd werd 
voor een interview in ons magazine en vertelde heel enthousiast over hoe ze de 
smaak van het scrabbelen opnieuw te pakken kreeg. 
 
Hoe lang speel je al scrabble en hoe ben je ertoe gekomen? 

Komende uit een arbeidersgezin met 6 kinderen kregen wij iedere Sinterklaas naast 
kleding samen een gezelschapsspel: Monopoly, Vier op een rij en zo ook Scrabble. 
Omdat er nauwelijks ontvangst was, hadden wij geen televisie en daarom vulden wij 
onze vrije tijd anders in. Scrabble speelde ik vaak met mijn moeder, maar toen zij 
het steeds moeilijker begon te vinden, stopten we ermee. Ik vond (en vind) het een 
mooi spel, vooral ook omdat het echt iedere keer anders is. Toen ik midden jaren 
tachtig weer in Nederland kwam wonen, zag ik kort daarna een artikel in de krant 
over scrabblevereniging Lettergreep en heb dat bewaard. Daar bleef het echter bij, 
omdat ik destijds te weinig tijd had om in clubverband te gaan spelen. Tot ik eind 

november 2018 het krantenartikel tijdens een opruimactie terug vond, en contact heb gezocht met de club. Toen 
bleek dat er duplicaat werd gespeeld, verdiepte ik me in de spelsoort. De eerstvolgende clubavond in het Klokhuis in 
Amersfoort was ik van de partij en scoorde ik al meer dan 500 punten. De volgende avond heb ik thuis direct een 
spel nagespeeld, maar na een paar woorden bleek dat de puntentelling niet overeenkwam met mijn telling. Tot ik 
ontdekte dat mijn oude spel met de vertrouwde houten lettertjes niet meer voldeed, en ik meteen nieuw spel 
bestelde. Het ganse weekend was ik alleen maar met duplicaat scrabble bezig met mijn telefoon als klokje.  
 
Hoe vaak speel je, in clubverband maar ook thuis met familie en/of vrienden? 

Na die eerste clubavond volgden een tweede en derde, en had ik ook al een kennis meegenomen. Omdat ik veelal in 
onze vakantiewoning in Friesland verblijf, kan ik echter niet elke week aanwezig zijn. Daarom speel ik ook Wordfeud 
en WordCrex op smartphone en iPad. WordCrex is een echte aanrader omdat het dicht bij duplicate scrabble ligt. Af 
en toe speel ik ook huiskamer scrabble met vrienden, waarna we uit eten gaan - dat is ook heel gezellig. Inmiddels 
tracht ik anderen warm te maken voor de scrabbleclub want ik blijf enthousiast om in clubverband te spelen. 
 

Waarom speel je het of vind je het zo leuk? 

Op Sinterklaasavond vorig jaar, het was de derde clubavond voor mij, kreeg ik na de 5de beurt felicitaties voor mijn  
soloscrabble NASPELLE. Ik groeide helemaal, zeker omdat er die avond echte cracks meespeelden. Langzamerhand 
vertelde ik dat ik een denksport had gezocht waarin ik uitgedaagd werd. Twee jaar eerder was ik zo ernstig ziek 
geweest dat ik niet meer kon lopen noch denken door maanden antibiotica en morfine. De meest simpele 
handelingen wist ik niet meer en zelfs werken lukte niet meer. Mede door mijn positiviteit ben ik er weer bovenop 
gekomen, en scrabble heeft ook zeker geholpen. Die eerste soloscrabble was een enorme opsteker, voorlopig is het 
daarbij gebleven. Ik merk wel dat ik meer woorden leer en blijf het gezellig vinden. 
Zo af en toe zie ik op een toernooi super de luxe scrabblespelen van hout - zo’n prachtig bord zou ik wel willen. Ikzelf 
heb ik een reisscrabble en heb daarvoor opbergmallen gemaakt in een oud sigarenkistje voor mijn erg kleine 
lettertjes. Wat ik wel vreemd vind, is dat de scrabbleborden de coördinaten zoals wij die bij duplicaat gebruiken niet 
correct op het bord hebben staan. Kunnen we daar niet wat aan doen bij producent van het scrabblespel? 
  
Wat zijn je ambities op scrabbleniveau en/of waar ben je fier op? 

Die soloscrabble tijdens één van mijn eerste clubavonden is een blijvende herinnering, en ik was best fier toen ik een 
tijdje geleden tijdens een wedstrijd 3 solo’s scoorde! Ondertussen heb ik al 4 maal deelgenomen aan een toernooi in 
België en gelukkig geen enkele keer laatste. De volgende uitdaging is om te eindigen bij de eerste 100. Wij van 
Lettergreep reizen steeds samen in de auto naar België en hebben het echt gezellig onderweg, maar de verre en 
toch wel vermoeiende verplaatsing weerhoudt me van meer deelnames. 
 

Wat zijn je andere hobby’s of bezigheden? 
Inmiddels ben ik niet meer werkzaam en ga binnenkort van mijn pensioen genieten. Naast scrabble speel ik nu ook 

weer bridge en los ik sudoku’s op. Verder ben ik vaak aan het handwerken vooral haken en breien voor een goed 

doel namelijk Steun 22Q11ds. 22Q11ds is een genetische aandoening waarmee 1 op 2000 kinderen mee geboren 

worden. Na het Down syndroom is het de meest voorkomende genetische afwijking, die echter nauwelijks 

bekendheid geniet. ‘Onbekend maakt onbegrepen’ is dan ook het motto van de Stichting Steun 22Q11ds. 

Spelers in en uit de kijker Jill Suykens 
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Ik zie de gevolgen in mijn naaste omgeving bij mijn nichtje Astrid. Afgelopen 
maandag heb ik op mijn vakantieadres een workshop Kerststerren maken 
gegeven voor het goede doel en het was weer een groot succes, ook aangaande 
sponsoring. Ik ben echt veel creatief bezig (de gebreide stola op de foto heb ik 
zelf gemaakt) en maak vaak verrassende cadeaus, meestal met hergebruik van 
materiaal. Ik ben echt een verzamelaar van spullen, maar helaas is mijn huis niet 
van elastiek. 
Verder heb ik mezelf dit jaar weer overwonnen door opnieuw de 4-daagse van 
Nijmegen te wandelen. Tijdens mijn zeer ernstige ziekte had ik niet durven 
hopen dat ik ooit nog 4 dagen lang 30 km per dag zou kunnen lopen. Mooi was 
dan ook dat alle leden van de Lettergreep mij ontzettend goed hebben gesponsord en ook de vereniging zelf heeft 
een bijdrage geleverd - chapeau! Als bedankje heb ik hen getrakteerd op een clubavond. Mijn echtgenoot en ik 
hebben (opnieuw) samen gelopen en samen meer dan € 1000 opgehaald; voor het goede doel: ik voor 22Q11ds en 
mijn echtgenoot voor onderzoek diabetes. Hij weet sinds kort dat hij Diabetes type 1 LADA heeft. Het hebben van 
Diabetes vergt een hele omschakeling maar met onze positiviteit gaan wij het redden en blijven we in beweging! 
 
 

Als scrabbleclub reclame maken in de krant loont blijkbaar de 
moeite, want ook Cuc Le Thi vond zo de weg naar Everna Evere.  De 
Vietnamese Cuc en haar familie wilden hun land ontvluchtten tijdens 
de bombardementen in april 1975. Helaas raakten enkel Cuc en haar 
drie zussen op de boot en na 4 maanden in Hong Kong, arriveerden 
ze in het Belgische Ingelmunster, waar ze geadopteerd werden door 
de congregatie van "Zusters van Maria". Vier jaar later zetten ook 
hun broers en ouders voet op Belgische bodem en werd het gezin 
herenigd. In 2012 wou Cuc slagen voor het mondeling examen 
Nederlands bij Selor (nvdr: het selectiebureau van de overheid), dus 
had ze mensen nodig om te durven praten. Met scrabble kon ze 
enerzijds haar Nederlandse woordenschat uitbreiden én had ze 
sociaal contact. Amper twee maanden later had ze haar doel bereikt. 
Sindsdien speelt ze elke dinsdagnamiddag bij Everna en is ze ook 
bordbediener. “Met hulp van voorzitster Mirèse en de andere 
clubleden, doe ik al het mogelijke om het alfabet op het bord uit te 
spreken, maar het is nog steeds moeilijk om de Gr (Griekenland) of Br 
(Brussel) uit te spreken”.  

 
Cuc werkt 4/5de als verpleegster in een rusthuis, maar gaat binnen enkele maanden met pensioen. In het verleden 
waren er enkelen die scrabbelden maar de meesten zijn niet geïnteresseerd in het spel en bovendien Franstalig. Ook 
in haar vrije tijd helpt ze in het rusthuis als vrijwilliger bij festiviteiten. De rest spendeert ze aan wandelen, 
zwemmen, fotografie, muziek, tuinieren en talen. “Ik vind het niet moeilijk om een taal te leren. Je moet ze eerst 
liefhebben, een goede wil hebben, gemotiveerd zijn en er tijd voor vrijmaken.” Cuc scrabbelt soms met vrienden 
thuis en vaak met de computer; het betekent voor haar zowel een moment van ontspanning als oefening van het 
geheugen. “De eerste maanden bij Everna scoorde ik slechts 100 punten op een partij, terwijl de anderen rond de 
900 halen. Tot op heden zit ik rond de 400 punten, ik ben heel fier op als ik 500 haal. Hoe dan ook, ik ben altijd blij 
om dinsdag te komen scrabbelen. De punten zijn op zich ondergeschikt, belangrijker is om nieuwe woorden te leren 
én senioren te ontmoeten die vol moed en met humor hun wijsheid en passie willen delen.”  
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Pioniers van de Vlamingen om naar dit (ondertussen al elfde) evenement toe te reizen, waren Nana en Paul, die al 

tot een deel van het meubilair behoren. Tegenover 8 Belgen stond dit keer wel een heus Oranje Legioen; favo Floris, 

Jan Tiek, good old Jan de Kruijff, Bert, Jeroen, Jos, Prateeksha, Carla en ster in wording Wesley. 
 
Vrijdagavond, de eerste partij. De negenklapper die vrij lag en er ook daadwerkelijk kwam, leverden 23 nullen op en 

veranderde het klassement grondig. Floris, Carla en Wesley maakten er een Arendsoog-podium van, de eerste Belg 

eindigde pas … 6e. Zaterdagmorgen, een totaal ander gegeven. Er werd afgeklokt op 1135 punten, 10 spelers 

haalden de magische kaap van 1000 punten. Floris won weer, Jan dK werd tweede en zelf beleefde ik een klein 

sprookje door 3e te eindigen. Al naargelang de interessesfeer werd er ‘s namiddags vertier gezocht in een 

koffiemuseum, een stadje, een (kringloop)winkel met hebbedingen, een planetarium, het hotel zelf of relaxen in het 

bos aan de overkant dat reikte tot aan het IJsselmeer. Op zaterdagavond won Jan de Kruijff de gekke partij voor Bert 

wiens repetitie voluit rendeerde. Luc was deze keer de beste Belg en eindigde knap 3de. Merkwaardig: de 17e in de 

uitslag had slechts 99 punten achter of wat VISGLAZEN (de scrabble die niemand een kans gaf). Zondagmorgen zat 

de feeststemming er in door de verjaardag van Bert. Door de foutjes van de top drie in de tussenstand was het plots 

heel wat spannender geworden en in de sleutelbeurt: TO**TEX (N was de richtletter) werden de kaarten helemaal 

geschud. Jarige Bert won het pleit, voor Ronny Rutten en een solied spelende Wesley. 
  
Een weekend met twintig scrabbles, zes solo’s en twee personen die geen nulbeurt lieten noteren: Wesley en ikzelf. 

In de einduitslag bestond het podium uit leden van dezelfde club; Floris won het eindklassement voor Bert en 

Wesley. Al kroop de derde in het klassement door het klassieke ARENDSOOG van de naald, want tot en met de 

negende in het klassement was de afstand tot het podium bereikbaar met een geslaagde steenworp. We kijken al uit 

naar volgende avonturen naast en in het RYSTERBOSK, uit goede bron vernam ik dat er zelfs eentje extra in het 

voorjaar zit aan te komen. Dank je Twan voor dit geslaagde weekend! 
 
Het volledige verslag, wedstrijdoverzichten en alle statistieken zijn te vinden op de website onder de rubriek 

Scrabbelen / Wist je dat, evenals de website van scrabbleclub Lettergreep. 

 

 

De OTC heeft hard gewerkt aan de update 2020, die eind november werd afgesloten. Per 1 

januari 2020 worden 1.038 bindende SWL-woorden t/m 12 letters toegevoegd (waarvan 208 t/

m 9 letters) en 383 geschrapt (waarvan 62 t/m 9 letters). 

Sinds 6 december staat de update 2020 op de NTSV-site in de rubriek TAAL. 

Het Taalreglement heeft ook wijzigingen ondergaan zodat een nieuw TR-boekje op A5-formaat 

wordt uitgebracht. Het is de enige publicatie uit de update 2020 die op papier wordt afgedrukt. 

Bericht van de OTC  

Scrabbleweekend Rijs, 1-3 november 2019 Jef Wuyts 
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Jan Cornet is in zijn thuisclub Vandalen Schoten al jaren de onbetwistbare kampioen. 

Op interclubs belandt hij meestal in de top 10 en hij schreef ook al 10 overwinningen 

op zijn naam. Als topper in het Vlaams scrabblewereldje zet hij zijn scrabble-tips op 

een rijtje:  

1. De meeste scrabbelaars willen graag bijleren. Deze aanbeveling spreekt 

eigenlijk voor zich, maar wens ik toch eens te herhalen omdat ik er zelf 

onlangs tegen gezondigd heb. Verander NOOIT op de valreep je woord op je 

beurtbriefje, het levert je geheid een nul op het rekest op, veelal wegens 

foutieve coördinaten. 

2. Maak wat vaker gebruik van je kladblaadje (noot: KLADBLAD staat als 

dusdanig niet in Van Dale, ik zou de aandachtige lezers van deze rubriek 

zeker geen incorrecte woorden op de mouw willen spelden) . Niet zelden 

hoor ik mijn buurvrouw -of man op een IC verzuchten: “wat had ik nu alweer?” Schrijf die noemenswaardige, 

lucratieve vondst op (ook al kost het je een gedeelte van je denktijd)! Noteer bovendien tussen de 

speelbeurten interessante voor-en achtervoegsels alsook voorzetsels op je kladpapier (bvb. BE-, IN-, AF-, 

MEE-, TOE, VER-, enz. voor DREEFT, gelegd in beurt 2 van de laatste IC van Chipka Aalst). Vergeet die opties 

daarna niet te schrappen op je kladblaadje als ze tijdens het spelverloop niet meer op het scrabblebord 

kunnen worden gelegd. 

3. Bert van der Loo vermeldde het reeds in de vorige editie van de Woordenaar: training en studie zullen altijd 

een belangrijke pijler vormen voor de (top)scrabbelaar. Fris die spellingregels nog eens op (sla er De 

Woordenaar zelf maar op na, ze worden daarin regelmatig, op heel lucide wijze, uitgelegd). Je kan flink wat 

nulbeurten vermijden als je niet zondigt tegen de dt-regel, de tussen-n, enz. 

4. Voortbordurend op de vorige tip, leer anagrammen van woorden. Op de IC van Aalst kon je de voor de hand 

liggende scrabble “KLEUTERS” niet kwijt op je bord, maar als je die letters door mekaar hutselt, kon je toch 

hoog scoren met “KLEURETS” of “LEERSTUK”. 

5. Maak lijstjes op van 8-letterwoorden volgens de formule 7+1. Concreet: neem een 7-letterwoord, bestaande 

uit frequent voorkomende letters, zoals “STIEREN”. Je spaart enorm veel denktijd uit als je weet dat je bij 

toevoeging van onder meer een -B “BITSEREN” of “BRIESTEN”,  een -F “FIERSTEN, “RENFIETS” of 

“STEENRIF”,  een -X “REXISTEN”, enz.  verkrijgt.  

 

 

In de vorige Woordenaar kon je lezen dat Verba Rotselaar een 

partij zonder restblokjes noteerde. 

 

Ook de scrabbelaars van Die Score Brugge speelden op 25 

oktober ll. zo'n zeldzame wedstrijd waarbij alle blokjes 

opgebruikt werden. Voorzitster Chris Moyaert stuurde de 

redactie het wedstrijdblad door.  

 

Met AFDONGEN voor 92 punten in de  22ste beurt, werden 4 

scrabbles (waarvan 1 soloscrabble) en 3 solo’s genoteerd en 

een theomax van 1235. 

Tips van topspelers  

Op, op, alles is op  
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142 deelnemers en 18 medewerkers mochten vaststellen dat Sint-Maarten met zijn 

pieten al gepasseerd was. Was dit een voorbode voor een goedheilige partij? Ondanks 

de moeilijkheidsgraad en een hoge theomax (692) van de eerste wedstrijdhelft lag 

alles nog dicht bij elkaar. Tussen de 10e en de 1e plaats zaten amper 14 luttele punten, 

en Nadine De Smet bleek zowaar nog aan 100% te spelen waarvoor ze een luid en 

oververdiend applaus in ontvangst mocht nemen! Echter, de prijzen worden pas aan 

de meet uitgedeeld. Met slechts 3 verliespunten na de pauze slaagde Jan De Ridder er 

in de 24e IC van Chipka op zijn naam te schrijven. In de B-reeks stond Nadine De Smet 

meer dan verdiend op het hoogste schavotje (6e overall) en in de C-reeks was deze eer 

voor René Uytterhoeven (20e). Voor de clubbeker werd het nog (heel) spannend; 4 

clubs staken er met kop en schouder bovenuit. In de top-15 van de individuele uitslag 

waren maar liefst van elk van deze 4 clubs minstens 3 spelers terug te vinden. Op vele 

IC's zou de score van ’t Peirt Dendermonde voldoende zijn voor de overwinning, maar 

met 23 pp. werden ze “slechts” 4e. Topfavoriet Littera Tessenderlo werd 3e met 22 pp. 

Met amper 17 pp. deden Fair Play Destelbergen en Heureka Mechelen het nog beter, en het was de laatste die 

dankzij de optelsom van de individueel gescoorde punten van hun top3 het clubklassement won. 

IC Chipka Aalst te Lede, 9 november 2019  

Sint Jan De Ridder en 
knechten winnen 24e IC 

Chipka Aalst 

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

1 O L M E N B O S       B              

2     E         W   F A L E N    Deelnemers   : 142 

3     S       V A L I D E R      Beurten   : 19 

4     Q     W A G E N   D        Totaalscore    : 1137 

5     U           E     J        Scrabbles   : 5 

6     I     Z     R     E        Solo's    : 0 

7     N   D E     S              Soloscrabbles   : 0 

8       K R E N G T           M  Hoogste beurtscore  : 203 

9         E N     U           I  Nulscores (gem./deelnemer) : 1,15 

10   V     E T     K           S  Tops (gem./deelnemer) : 5,90 

11   E     F         C A P E   T  Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,28 

12   R   A T           D O T J E  Getrokken blanco's  : 5 

13   H   C     N A R O E P E   K  Beurten met Q   : 3 

14   o   E   Y O              E        

15 M U I S H O N D             N        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Jan De Ridder Heureka 1125 98,94 100 16 5 0 A1 

    2 Annemie De >waele Heureka 1074 94,46 96,71 9 5 0 A1 

    3 Luc Steels Fair Play 1048 92,17 95,03 11 4 0 A2 

    4 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 1022 89,89 93,35 12 4 1 A1 

    5 Alex Reymen Littera 1015 89,27 92,89 9 4 0 A2 

    6 Nadine De Smet Fair Play 1002 88,13 92,05 12 3 0 B1 

    7 Hilde Machiels Littera 987 86,81 91,09 9 3 0 B1 

    8 Roland Van Der Jeught t Peirt 978 86,02 90,5 8 3 0 A2 

    8 Michel Verfaillie Fair Play 978 86,02 90,5 8 3 0 A2 

    10 Frans Symons Littera 975 85,75 90,31 12 3 1 A1 

B 6 Nadine De Smet Fair Play 1002 88,13 92,05 12 3 0 B1 

C 20 Rene Uytterhoeven Alfabet Putte 932 81,97 87,53 7 3 1 C2 

Club 17 pp Heureka Mechelen            



17 

Een spannende strijd voor de clubtitel: de mand vol  
lekkers trok richting Mechelen met Sint Jan en knechten 

Annemie De Waele (2e) en Susan Geens (14e)  
 

Van de beste B Nadine De Smet en  
beste C Rene Uytterhoeven werden helaas geen foto’s 

getrokken 

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

4 MODEHUIS - MUIDHOND - MUISHOND 

6 APENOREN - NAROEPE - NAROEPEN - OERAPEN 

8 
KERMISTE - MASTIEKE - MISKEEKT - MISSTEEK - MISSTEKE - MISTEKEN - MYSTIEKE - STIEKEME - 
STIEKEMS 

11 KLEURETS - LEERSTUK 

16 BEENLOOS - OLMENBOS 

                       

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 
14 duo BLEDJE Jan De Ridder, Johan Vanluchene 

18 trio VERHoU Jan Cornet, Jan De Ridder, Dirk Van Den Herrewegen 

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 16 Jan De Ridder 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 5 Claudine Bursens, Antoin Meerschaert, Joseph Vandaele 

                       

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

2 de zaal miste MEETDEK en legde DREEFT, wat het speelveld ten goede zou komen 

4 
MUISHOND was de enige geldige negenklapper (203 ptn.) die door 31 spelers werd gevonden. 
Sommigen konden de schade nog enigszins beperken met MODEHUIS (dat geen huismode kan 
mishoude(n)) of MUIDHOND. Van Dale kent wel een huidmondje doch geen huidmond! 

6 8 op 10 spelers vonden een geldige scrabble 

8 
een hele resem aan scrabblemogelijkheden, maar 2 negenklappers MISKEEKT en MISTEKEN 
brachten 167 ptn. op (insmeekt en kiesstem staan niet in de SWL) 

11 

26 nulscores voor o.a. leukerst, reukstel, kleurstel, kleurset. Slechts 6 scrabbelaars legden LEER-
STUK, waaronder het duo Jan en Annemie die zich meteen naar de koppositie begaven. Eéntje 
koos voor een goede KLEURETS. De overigen moesten zich met 29 punten of minder tevreden 
stellen, zo ook Nadine De Smet die haar koppositie moest afgeven 

14 BLEDJE was een duo voor 34 ptn, maar BEDLA had 5 ptn extra opgeleverd 

16 
BEENLOOS en OLMENBOS leverden allebei 89 ptn op, maar de jury koos voor het laatste. 18 spe-
lers waagden hun kans met een scrabble die hen helaas een 0 opleverde 

18 niemand bleek een VERENWAGEN te kennen om zo het 2e blanco blokje te kunnen oVERHOUden 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

MUISHOND: zn (mv muishonden) = [niet algemeen] wezel of hermelijn 

ZEENT < ww zenen (overg.) = [Bargoens] slaan 

LEERSTUK: zn (mv leerstukken) = 1) geloofsartikel, dogma; 2) theorie 

BLEDJE < verkleinvorm van bled (zn, mv bledden) = [niet algemeen] blad bet. 4-7 

MESQUIN: bn (geen verbogen vorm of genitief-s) = bekrompen, kleingeestig 
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Bernard Roose uit Merelbeke hield al van bridge en taalquizzen, toen hij op aandringen van zijn beste vriend Rob 

Rondou zich vorig jaar voor het eerst aan scrabble waagde. Robs dood was echter zo’n shock dat hij het spel 5 

maanden liet voor wat het was, maar als eerbetoon aan zijn vriend besloot het weer op te nemen. 

Als germanist heeft Bernard oog voor leenwoorden uit vreemde talen en stuurde de redactie een lijstje Russische 

leenwoorden, dat werd aangevuld door Henk Jongepier van de OTC. Alle woorden uit de eerste kolom staan in Van 

Dale en de SWL.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Russische leenwoorden Bernard Roose  

trefwoord verklaring 

agitprop agitatie+propaganda 

akmeïsme stroming in de Russische dichtkunst (= adamisme) 

apparatsjik ambtenaar 

astatki petroleum 

astrakan bont 

baboesjka oud vrouwtje 

bajan Russische chromatische knopaccordeon 

balalaika snaarinstrument 

barzoi / borzoi windhond 

beloega witte dolfijn 

berjozka staatswinkel in v/m USSR  

blini pannenkoek 

boeran hevige NO-wind met driftsneeuw 

bojaar adellijke grootgrondbezitter 

bolsjewiek / bolsjewist communist uit meerderheidsfractie; ook: aanhanger van het bolsjewisme 

bolsjewisme Russisch communisme (= leninisme) 

borsjtsj bietensoep 

datsja buitenhuisje (buitenverblijf van Russische welgestelden) 

dekabrist / decembrist deelnemer aan de opstand tegen de tsaar (14/12/1825) 

doerak belhamel 

domra driesnarige Russische luit 

glasnost openheid 

goelag  strafkamp 

imaginisme stroming in de Russische poëzie (1919-1924) 

intelligentsia intellectuele elite 

irbis sneeuwpanter 

kalasjnikov aanvalsgeweer 

karwats zweep 

katjoesja raket 

kibitka / kibitke licht Russisch rijtuig zonder veren 

knoet geselzweep 

koelak rijke boer 

koemis bedwelmende drank, verkregen door gisting van zure melk van paarden 

kolchoz gemeenschappelijke boerderij 

kopeke / kopek Russische bronzen munt, 1/100 van roebel 

korsak steppevos; ook bont van de steppevos 

kosmonaut astronaut 

kraj regio 

kwas Russische alcoholhoudende brooddrank 

laika Russische eskimohond 

liman strandwal op zeebocht 

machorka slechte tabak 

malossol licht gezouten kaviaar 

mammoet uitgestorven olifantachtige 
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trefwoord verklaring 

matroesjka houten poppetje 

mazout  stookolie 

mensjewiek / mensjewist gematigde communist uit minderheidsfractie 

mensjewisme gematigde, sociaaldemocratische richting binnen het Russische socialisme 

mir vrede 

moezjiek kleine boer 

njet veto 

nomenklatoera de communistische (partij)bureaucratie 

oblast bestuurlijke regio of provincie 

oekaze bevelschrift (vroeger: van de tsaar) 

perestrojka hervormingspolitiek 

pierewaaien fuiven, aan de zwier zijn 

pirog pasteitje 

pirosjki pasteitje 

podsol zandige bodem 

poed Russisch handelsgewicht (ruim 16 kg) 

pogrom klopjacht 

politbureau bestuur van de partij 

pope priester in de Russisch-orthodoxe kerk 

proletkult proletarische massacultuur 

raskolniken / roskolniken ketters 

roebel munteenheid (afleidingen: roebelteken, roebelzone, roebelgebied) 

samizdat ondergrondse literatuur 

samogon zelfgestookte wodka 

samojeed hondenras 

samowaar / samowar theeketel 

sarafaan lang mouwloos vrouwenkleed 

sevroega kaviaar 

sjasliek gegrilde stukjes vlees met tomaat, ui e.d. 

solotnik Russisch gewicht (circa 4 gram) 

sotnia / sotnie eskadron van kozakken 

sovchoz staatslandbouwbedrijf 

sovjet bestuursraad 

spetsnaz sabotage-eenheid 

spoetnik satelliet  (letterlijk: metgezel) 

spoetnikmoment wanneer men zijn achterstand beseft 

starets oudere religieuze leidsman 

steppe boomloos grasland 

sterlet soort van steur uit de Zwarte Zee 

stroganoff(saus) saus  

taiga naaldwoud 

toendra boomloze steppe in de poolstreken 

toer geit 

toros schuivende ijsheuvel 

trepak volksdans 

trojka driemanschap; driespan 

tsaar heerser 

tsarevitsj / cesarevitsj zoon van de tsaar 

tsarevna / cesarevna dochter van de tsaar 

tsarina vrouwelijke tsaar 

tsarisme bewind van de Russische tsaren 

uniaten leden van de oosters-katholieke kerken 

werst oude Russische afstandsmaat (1066,78 m.) 

wodka sterke drank 

zakoeski borrelhapjes uit de Russische keuken 
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Op 25 november mocht Ter Borre Strombeek 19 spelers verwelkomen. De jarige André Gesquière trok de letters 
van de 1ste beurt, zowaar een scrabble met MAKENDE voor 80 punten! Wat een toeval! De jury oordeelde dit te 
leggen op B8. Een kans op een hoge puntenscore stond 
op ons te wachten… Tot aan de 5de beurt, toverde 
spelleidster Mia Ruymen 5 scrabbles  uit het zakje , 
waaronder een soloscrabble van Marcel De Boeck met 
EBENISTE voor 76 punten en een scrabble-solo van 
Yvonne met MEEVRAAG voor 96 punten.  Het spel 
kabbelde voort: An legde een solo-scrabble met 
JAZZCAFE voor 106 punten en Mia legde een scrabble-
solo met GELOONDEN voor 95 punten! Er werden in 
totaal maar liefst 8 scrabbles gelegd. We misten maar 
64 punten en maakten een beurtgemiddelde van 68,08 
punten! Bravo! 
Zin om mee te spelen? Iedere maandagnamiddag vanaf 
14 u in het Dienstencentrum  Ter Borre,  
Sint-Amandsplein 7 in 1853 Strombeek 
 

 
1. Schrijf getallen in één woord tot aan het woord duizend. Achter het woord duizend komt 
een spatie. Schrijf een trema bij klinkerbotsing. 

• 13: dertien 

• 101: honderdeen of honderdeneen 

• 332: driehonderdtweeëndertig 

• 532 283: vijfhonderdtweeëndertigduizend tweehonderddrieëntachtig 

• 3,5: drieënhalf 
Uitzonderingen hierop zijn: honderd-en-een en duizend-en-een , omdat dit ‘heel veel’ betekent  
 
2. Schrijf een spatie voor en na de woorden miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen enzovoort. 

• 1 000 000: een miljoen 

• 584 730 226: vijfhonderdvierentachtig miljoen zevenhonderddertigduizend tweehonderdzesentwintig  
 
3. Voor rangtelwoorden gelden dezelfde regels; schrijf achter het rangtelwoord e of de/ste op dezelfde regel. 
Gebruik geen superscript en schrijf geen apostrof. 

• 37ste: zevenendertigste 

• 101ste/101de: honderdeerste of honderdeneerste, honderdeende of honderdeneende 

• 915de: negenhonderdvijftiende 

• 3254ste: drieduizend tweehonderdvierenvijftigste 
 

4. Schrijf teller en noemer in een breukgetal los. Er staan ook spaties in combinaties zoals een half (halve) en een 
kwart. 

• 2/3: twee derde 

• 6/8: zes achtste 

• 1/2: een half (drie en een half) 

• 1/4: een kwart (vier en een kwart) 
Bijzonder geval: drie kwart of driekwart van de aanwezigen (los of aan elkaar bij zelfstandig gebruik), driekwart 
eeuw (aan elkaar bij bijvoeglijk gebruik) 
  
5. Als de breuk deel uitmaakt van een samenstelling, spellen we de combinatie als één woord. 

• tweederdemeerderheid 

• viervijfderegeling 
 Bron:  taaltelefoon.be 

Ter Borre Strombeek in de kijker Mia Ruymen  

Taal: getallen, telwoorden en breuken Jill Suykens  
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Sinds kort bezit Swentibold Born een levensgroot scrabblespel. Om onszelf en het scrabbelen te promoten én pre-

senteren tijdens diverse manifestaties in de regio, gaat onze club met dit grote spel naar buiten treden. Als kleine 

club schommelen wij tussen 13 en 15 leden en zijn wij voortdurend bezig om leden te winnen, ook om de hoge zaal-

huur naar de toekomst toe te kunnen blijven opbrengen. Door het reuzenscrabblespel aan derden te verhuren, ho-

pen wij onze clubkas te spekken en zo onze club in leven te houden.  

 

Naast scrabbleverenigingen kunnen ook andere verenigingen, particulieren, scholen, gemeenten, bedrijven en ande-

re geïnteresseerden het spel bij ons huren. Voor scrabbleverenigingen ligt het gebruik en toepassing voor de hand. 

Bij scholen denken we met name aan educatieve activiteiten; waarbij onze taal in spelvorm op een leuke manier 

gepresenteerd wordt vervat in een eenvoudig wedstrijdelement. Gemeentelijke instanties zouden het dan weer kun-

nen gebruiken om de Nederlandse taal in spelvorm mee te geven aan b.v. integratietrajecten voor immigranten of 

mensen met een taalprobleem. Bedrijven zouden het mogelijk bij teambuilding kunnen inzetten, particulieren en/of 

andere geïnteresseerden kunnen er plezier van hebben als spelelement tijdens feestjes. Mogelijkheden genoeg dus, 

dachten wij zo! 

 

 

 

 

Het spel is geprint op een kunststof zeildoek en is 4 x 4 meter. Om te voorkomen dat dames met punthakken gaten 

in het doek zouden prikken en of scherp schoeisel het zeil zouden beschadigen, vragen wij de huurders en of gebrui-

kers dan ook om het spel niet te spelen op zachte ondergronden zoals een grasveld, zandbodem of iets soortgelijks. 

Het geheel is goed hanteerbaar voor transport en bestaat uit twee delen: 

• het scrabblezeildoek zit in een (blauwe) kunststof draagtas van circa 80x 35 x35 cm 

• de houten witgeverfde plaatjes van 15 x 15 x 5cm zitten in een kleine bagagetrolley van circa 50 x 35 x 15 

cm met uitschuifbare handgreep en wieltjes. De trolley is daarbij voorzien van vakjes van verschillende 

grootte aangepast aan het aantal letters per lettersoort. Voor het opbergen van de letters is aan de binnen-

zijde een handleiding geïllustreerd 
 
Meer info en huurmogelijkheden via Vic Hendriks op +31/612119438 of info@swentiboldscrabble.nl  

Zie ook https://swentiboldscrabble.nl/levensgroot-scrabblespel-huren-bij-swentibold-scrabbleclub-born/ 

 

Te huur: levensgroot scrabblebord Mieke Moonen 
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Achtentwintig Nederlandse duplicaters zakten af naar Amersfoort. Zou Bert van der Loo ook dit jaar super favoriet 

Floris van Ouwerkerk pootje kunnen lichten? Of lagen er ook andere kapers op de kust voor een Nederlandse zege, 

zoals Jan Tiek, Jos van Rooijen maar ook de coming man van Arendsoog, Wesley Eikenaar?  

In tegenstelling tot de Vlaamse regionale kampioenschappen, be-

staat de Nederlandse versie uit 2 partijen. In de eerste partij maakte 

Floris een fout door neopedie i.p.v NOEPEDIE op zijn briefje te 

schrijven, wat hem een nul opleverde en  hem zuur ging opbreken. 

Jan Tiek verzamelde 906 punten op 1022 en won voor Jos van  

Rooijen en een verrassende Joke Tervooren. In de tweede partij 

moest Jan de duimen leggen tegen Floris, Bert werd 3de. Omdat 

tijdens de partij zelf niet was gemeld dat GESCHOBD een duplomaat

-zet was, had Jan lang in spanning gezeten of Floris hem voorbij was 

gestreefd. Dat bleek na afloop niet het geval waardoor Bert de kam-

pioenschapsbeker aan zijn blije opvolger overhandige die hiermee 

zijn eerste duplicate-titel in de wacht sleepte. Het volledige verslag 

vind je op de NTSV-site, hieronder alvast enkele gelegde woorden: 

• NOEPEDIE: zn (g.mv.) = leiding, steun bij het ontwikkelen van de geest van verstandelijk gehandicapte personen 

• PLUREN-PLURENDE (ww pluren, onoverg.) = [niet algemeen]  turen 

• VERWASEMDE < ww verwasemen, onoverg., is verwasemd) = verdampen 

• NOENDE < ww noenen, onoverg.) = [niet algemeen] het middagmaal gebruiken 

• ETANG: zn (mv étangs, vkl étangtje of étangetje) = [aardrijkskunde] hafachtig zoutmeer 

• BUNDER: zn (mv bunders) = niet-officiële Ned. vlaktemaat, ca 1 hectare 

• NUVERST < bn nuver = [niet algemeen] 1) lief, aardig, bevallig, net; 2) niet goed bij het hoofd (= zonderling, raar) 

• SEMMELDE < ww semmelen (onoverg.) = [niet algemeen] 1) treuzelen; 2) wauwelen; 3) brommen, mopperen 

(vormvariant in alle bet.: sammelen) 

• RONDBOON: zn (mv rondbonen) = ronde koffieboon 

• GESCHOBD < ww schobben (overg.) = krabben, krauwen, schuren 

• TANDWESP: zn (mv tandwespen) = wesp uit de familie van graafwespen 

• DRIJTEND < ww drijten (onov.) = [niet algemeen] poepen  

Op dezelfde dag in Heist volgde Bruno De Bouvere zichzelf op als West-

Vlaams kampioen. Rudi Franckaert werd knap tweede en Bram Wydooghe 

vervolledigde het podium. Ook dit werd een stevige partij met een boel 

niet-alledaagse woorden: 

• DICTA: mv van zn dictum (ook mv dictums)= 1) gezegde; 2) dictum van 

een vonnis = beslissing, het deel dat de eigenlijke uitspraak inhoudt 

• PEGBOARD: zn (mv pegboards) = vlakke plaat met een rij pennen aan 

de bovenrand, gebruikt als hulpmiddel bij berekenen van getallen (= 

pennenbord) 

• DJAKJE: vkl van zn djak (mv djaks) = [Sranantongo] krik 

• FLOXEN: mv van zn flox = 1) geslacht van sierplanten (= vlambloem); 2) herfstsering 

• VALGE < ww valgen (overg.) = 1) licht omploegen; 2) herhaaldelijk ploegen maar onbezaaid laten om de grond 

rust te geven (vormvariant in beide bet.: valten) 

• ONUS: zn (mv onera, geen verkleinvorm – zie Taalreglement, bijlage 4A) = [Latijn] last 

• PEZER (uit Van Dale 12de uitgave) zn (mv pezers, vr. peesster) = iemand die peest (ww pezen = o.m.: hard en 

ingespannen werken) 

• HOKEND < ww høken (onoverg. høkte, heeft gehøkt), uitspraak: /heuken/ = ongeremd feestvieren, uit zijn dak 

gaan 

RK Nederland, 23 november 2019 Bert van der Loo 

RK West-Vlaanderen, 23 november 2019 

Jan Tiek, Nederlands kampioen duplicate  
tussen nr 2 Floris van Ouwerkerk en  

nr 3 Jos van Rooijen 
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In de vorige opgave moest je een woordsudoku invullen.  De oplossing was SURFPLANK en het controlewoord NUK 

 

 

Puzzelopgave 2019/4 

 

Hieronder vind je een beestige zandloper. Zowel bovenaan als onderaan zijn het zevenletterwoord en het achtletter-

woord een naam van een ‘dier’.  

 

Wie kans wil maken op een Miniwoordenboek van Van Dale Uitgevers dient beide woorden te 

bezorgen via mail aan dewoordenaar@ntsv.eu of onder gesloten omslag in het bakje van  

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

 

De oplossing wordt uiterlijk verwacht tegen 24/2/2020 - de winnaar zal worden uitgeloot op 

de IC te Tessenderlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzelhoekje  


