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  Voorwoord  

 

 

 

 

 

Hoi scrabblevrienden, 

Wanneer jullie dit jdschri , online of op papier, lezen staat 2023 voor de deur. 

Het jaar 2023 zal op taalgebied heel wat wijzigingen met zich brengen, die in 2022 zorgvuldig werden          

voorbereid. Essen eel is dat de taalwerking wordt ondergebracht in een zelfstandige s ch ng en dat de    

Overkoepelende Taalcommissie (OTC) vanaf 1 januari 2023 zal ophouden te bestaan.  

Op de NTSV-bekerwedstrijd in Tielt lauwerde het bestuur de NTSV-leden die tot op het laatst binnen de OTC 

ons verbond hebben vertegenwoordigd. Onder impuls van voorzi er Bertrand De Bouvere zorgde de OTC vele 

jaren lang voor de door ons allen gekende SWL, waarvan de eerste edi e verscheen in september 1994. Ook 

het taalreglement en allerhande bijkomende lijsten, denk maar aan de lijsten op woordlengte, de query en de 

retrogradelijst waren gewaardeerde vruchten van hun urenvretende arbeid. Onze dank voor het geleverde 

werk kan niet groot genoeg zijn.  

Ik ben ervan overtuigd dat de leden van de S ch ng Woordenschat ernaar zullen streven om op basis van een 

nieuwe visie even goed werk te verrichten. Ik wens hen allen succes! 

Het aantal interclubs gaat terug de goede kant op. Zonder tegenslagen zullen we in 2023 elfmaal uitgenodigd 

worden om deel te nemen aan een interclub. Het seniorenkampioenschap in Tielt pakt uit met een primeur: 

voor de eerste maal zal die wedstrijd op een zaterdag plaatsvinden. Alle data kan je vinden op de                 

NTSV-website. 

Helaas kent het ledenbestand van het NTSV bij aanvang van 2023 een nega eve groei.  Laat ons met z’n allen 

een inspanning leveren om het bestaan en ontstaan van clubs te ondersteunen. Immers zonder leden en     

medewerkers binnen een club verliezen we een plaats waar we onze geliefde sport kunnen beoefenen en   

sociale contacten kunnen onderhouden.   

Mag ik jullie allen in naam van het bestuur pre ge kerstdagen wensen en een gelukkig en gezond 2023 met 

heel veel leuke scrabblepar jen en leuke babbels? 

Uw voorzi er, 

Chantal Naessens 
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WK Franstalige scrabble                           Marc Stepman    

 
 
Louvain-la-Neuve 2022 
 

30 juli 2022, de afslui ng van 9 dagen Franstalige scrabble op het hoogste niveau. Na een jaartje zonder WK in    
2020 en de edi e in Aix-les-Bains (F) in 2021 was de Fédéra on Belge du Scrabble (FBS) kandidaat om de 50ste            
Championnats du Monde te organiseren,  wat precies samenviel met het 50-jarig bestaan van de federa e. 
 
Aanleiding  
 

Op Facebook volg ik al jaren enkele Franstalige scrabblevrienden die ik leerde kennen op het WK van 2009 in Mons. 
Met onze toenmalige voorzi er Rita Meurrens legden we toen de eerste contacten met de bonden van België, 
Frankrijk, Zwitserland, Québec en de vele Afrikaanse landen.  
Door de vele foto’s op Facebook kreeg ik wel goes ng om weer een bezoekje te brengen. Op internet kon je de    
duplicate wedstrijden live volgen (de getrokken le ers, de gelegde woorden, het aantal mensen die “en top” waren, 
enkele puntjes lieten liggen of een nulscore kregen, tussenstanden, enzovoort, maar dan proef je de spanning niet in 
de zaal en hoor je reac es niet na afloop… 
Op mijn voorzich ge vraag of mijn bezoek wel gewenst was, kreeg ik prompt een hartelijke beves ging. 
 
Trein  
 

Even een bezoekje brengen, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Louvain-la-Neuve is niet bij de deur, zeker niet 
als je in Zeeuws-Vlaanderen woont. De prijs van een weekend cket voor de trein viel nog mee. De duur van de reis 
ietsje minder: bijna 3 uur via Brussel en O gnies. Daarmee rekening houdend, wist ik al dat de trein van 19 uur de 
laatste kans was om nog thuis te geraken. 
 
Ontvangst 
 

Iets na het  middaguur ging ik in een bijna tropische hi e op zoek naar de Aula Magna van de universiteit. Daar    
aangekomen was het een drukte van jewelste omdat er net een wedstrijd afgelopen was. 
Prak sch alle spelers hadden een T-shirt aan met de vlag of de naam van hun land. Bij de Belgen stond meestal zelfs 
hun naam erbij: dat zijn duidelijk de elite-spelers. Sommigen hadden echter een okergele polo aan met het logo van 
CHM LLN 50: de medewerkers!  Na enkele minuten ontdekte ik de voorzi er Jean-Michel Hubert, druk in de weer en 
onopvallend in eenzelfde okergele polo. Toen ik me voorstelde, kreeg ik prompt een rondleiding en ontmoe e tal 
van belangrijke mensen, o.a. de regerende wereldkampioen Romain San , de scheidsrechters, de Facebook-man, de 
redacteur van de dagelijkse krant, de voorzi ers van diverse federa es, …. 
 
Commentaar  
 

Op verdieping  -2 was er een bar en  kon je allerhande souvenirs kopen. Ik kreeg de raad om daar de wedstrijd te 
volgen, want in de zaal zijn uiteraard geen toeschouwers toegelaten. Met een ental mensen konden we de        
wedstrijden meespelen,  geholpen door nu ge ps van de presentator Jean-Pol,  die ook telkens meegaf of er     
topspelers een maximumzet misten en wie er nog in de running was om wereldkampioen te worden.  
De 2 weds jden van die laatste namiddag waren duplicate wedstrijden semi-rapide, met 2 minuten per beurt. Die 
wedstrijden waren tevens de laatste van 7 wedstrijden in de klasse “Elite”,  spelers afgevaardigd door hun na onale 
bonden. Tezelfder jd  waren er ook spelers die dezelfde wedstrijden speelden in het kader van een open toernooi. 
Aan de top was het nog spannend, want na 5 van de 7 wedstrijden voor de elite stond een Canadees aan de leiding 
met -5 ten opzichte van het theore sch maximum! Uiteindelijk won de Fransman Thierry Chincholle met -17 over de 
7 wedstrijden. 
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Varianten  
 

Naast de “Classique” spelvorm met 2 spelers tegenover mekaar, waren alle wedstrijden varianten op onze duplicate 
methode. Er waren wedstrijden met 3, 2 of 1 minuut bedenk jd per beurt. Er waren ook wedstrijden per koppel. De 
“Joker” wedstrijd is bijna zoals onze blanco-wedstrijden: in de eerste beurten is er steeds één blanco, tot die niet 
meer kan vervangen worden; daarna hetzelfde met de 2de blanco om te eindigen zoals een gewone wedstrijd. Voor 
de jongeren waren er afzonderlijke wedstrijden en prijzen. Alles samen meer dan 2000 deelnemers uit een 40-tal 
landen! 
 
Spelregels  
 

Het volledig reglement kan je vinden op de website www.ffsc.fr maar enkele puntjes wil ik er wel uitlichten.  
 •   Een geldige trekking moet in de eerste 15 beurten steeds bestaan uit minstens 2 klinkers en 2  
                     medeklinkers. Vanaf beurt 16 steeds 1 klinker en 1 medeklinker.  
 •   De resterende le ers gaan niet terug in het zakje, maar er worden alleen le ers bijgenomen om tot 7  
                     te komen. Als dat resulteert in een ongeldige trekking gaan de 7 le ers terug in het zakje. 
 •   Het spel eindigt niet na 22 beurten, maar indien er geen geldige trekkingen mogelijk zijn. 
                •   De nulscores worden niet afgeroepen. De spelers krijgen hun brie e terug met de reden van de  
                     nulscore of waarschuwing tenzij het evident is (geen woord ingevuld of hogere score dan maximum). 
 
 

Organisa e  
 

Dit wereldkampioenschap kan je onmogelijk vergelijken met onze toernooien. Een vol programma over 9 dagen met 
wedstrijden,  nevenac viteiten  (dictee,  voetbalwedstrijdje,  quiz), anima e voor de jeugd,  met officiële          
scheidsrechters, 170 vrijwilligers, beroemdheden (waaronder Hippolyte WOUTERS die de duplicate speelwijze       
uitgewerkt hee  en populair gemaakt).  Een reusach ge zaal waar soms meer dan 700 spelers een  plaatsje  moesten  
krijgen met LED-schermen en twee heuse videowalls. Trofeeën voor de verschillende wedstrijden en                
lee ijdscategorieën. Een budget van enkele tonnen! Uiteraard met de hulp van sponsoren en een uitgebreide      
merchandising,  reportages op de RTBF en op Facebook. En tenslo e de horeca die zorgt voor de innerlijke mens en 
de ontspanning. 
 
 

Terugreis  
 

Ik nam voor alle zekerheid de voorlaatste trein. Gelukkig maar, want die had enkele minuten vertraging zodat ik de 
aanslui ng in Brussel miste. Dan maar een uurtje rondhangen in Bruxelles Midi terwijl er herhaaldelijk opgeroepen 
werd dat er mensen op de sporen liepen in Schaarbeek, de vermoedelijke oorzaak van veel ellende, perronwissels en 
vertragingen. Uiteindelijk moe maar voldaan thuis geraakt, een beetje overweldigd door de vele indrukken.  

Hybride en vreemde dieren                                                                 

GAAP (gapen): kruising van een mannetjesschaap met een vrouwtjesgeit  
 

IJSGRIZZLY (-s): kruising van een tussen ijsbeer met een  grizzlybeer 
 

LIJGER (-s ): kruising van een mannetjesleeuw met een vrouwtjes jger 
 

SCHEIT (-en): kruising van een mannetjesgeit met een vrouwtjesschaap 
 

TEEUW (-en): kruising van een mannetjes jger met een vrouwtjesleeuw 
 

WALFIJN (-en): kruising van een walvis met een  dolfijn 
 

ZEZEL (-s): kruising van een ezel met een zebra 
 

ZONY (-s): kruising van een zebra met een pony 
 

WOLFSHOND (-en): kruising van een wolf met een hond 
———————— 
AXOLOTL (-s): Mexicaanse salamander die de larvenvorm behoudt  
 

FENNEK (-s/-en): vosach g nachtdier  
 

NARWAL (-s/-len): in noordelijke wateren levende tandwalvis   
 

PANGOLIN (-s): schubdier 
 

TENREK/TANREK (-s): grote insecteneter op Madagaskar  
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Analyse IC Aalst, 27 augustus 202                                                  Bert Leyssens       

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

1     I N D I E T J E   W     S        

2               O   G R E N S T  Deelnemers   : 110 

3 i N E X A C T E R     G     E  Beurten   : 19 

4               B   P   M     M  Totaalscore    : 974 

5       Q U E E R   U W E        Scrabbles   : 4 

6               E   F O P        Solo's    : 1 

7               I     k          Soloscrabbles   : 0 

8 O N T K I E M D E   J U K O S  Hoogste beurtscore  : 167 

9       E   H E E R Z E          Nulscores (gem./deelnemer) : 1,49 

10     D E             S          Tops (gem./deelnemer) : 9,14 

11     A T                        Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,21 

12     A B         F              Getrokken blanco's  : 6 

13     G A         L              Beurten met Q   : 1 

14       A   Y     O                   

15 K A N S L O Z E R                    

                        
GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

3 BEOEITJE - BOEKITJE -BOETIEKS - INBOEKTE - INBOETE - TOEBREI - TOEBREIDE - TOEBREIE - UITBOEKE 

5 INDIETJE 
7 KEETBAAS 

9 
BAANLOZE - DAKLOZEN - KANSLOZE - KLAPZOEN - LAADZONE - LOSZAGEN - LOSZATEN - NAADLOZE 
NAAMLOZE - ONTHALZE - ONTZADEL - OPBLAZEN - TALLOZEN 

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

2 TRIO Jan Cornet, Herman Theys en Willy Van Laethem met HEERZE 

3 TRIO Tina Verdonckt, Greet Moerman en Nana Van Den Bossche met TOEBREIDE 

5 TRIO Jan Cornet, Stefaan Roels en Dirk Van den Herrewegen met INDIETJE 

8 TRIO Dave De Schacht, Jan De Ridder en Dirk Van den Herrewegen met KEETBAAS 
11 SOLO Frany Gregoor met WEGMEP 
14 TRIO Herman Theys, Marianne Van Den Nest en Jan De Ridder met FLOR 
19 DUO Dave De Schacht en Wesley Eikenaar met INEXACTER 

TOPS - TOPPER(s) 
Aantal 12 Dirk Van den Herrewegen en Jan Cornet 

NULLEN - TOPPER(s) 
Aantal 7 Marjolijn van Deurzen 

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

3 De eerste scrabblebeurt, en meteen ook de beurt met het meeste aantal nullen (28), hoofdzakelijk 
door de aanbouwpogingen aan HEERZE. 

5 
Door de trioscrabble kwam Dirk in deze beurt aan de leiding, en gaf deze niet meer af gedurende 
de hele par j. 

9 
De x9 zorgde ervoor dat Hilde Machiels, Herman Theys, Antoine Meerschaert en Patrick De Smet 
uit de top-10 wegvielen. 8 spelers uit de uiteindelijk top-10 stonden of kwamen er toen in. 

9 
Enkel Willy Van Laethem wist met een geldige x4 (TALLOZEN) de schade te beperken tot slechts 65 
verliespunten. 

11 
In de solobeurt van Frany Gregoor werd de top-3 in een beslissende plooi gelegd. Karin Van Linden 
springt over Tina Verdonckt naar de 3e plaats. 

1, 10 
en 16 

In deze 3 beurten vonden meer dan 80% van de spelers de topzet! 
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Hondenrassen                                                                                         An Verbeke    

 

Een ganse rij van namen van hondenrassen is in de SWL opgenomen. Er is voor een alfabe sche lijst gekozen, omdat 
een gedetailleerde beschrijving van al deze rassen, door de weinig afwisseling, uiterst vervelend zou zijn….  
 

- barzoi (s), borzoi (-s), basset (-s), beagle (-s), beauceron (-s), berghond (-en), bichon (-s), bloedhond (-en), bobtail (-s), 
  boerenfox (-en), boxer (-s), brak (-ken), braque (-s), briard (-s), buldog (-s), bulldog (-s), bulterrier (-s) 
 

- chowchow (-s), collie (-s), corgi (-s) 
 

- dalma ër (-s), dashond (-en), dobermann (-s), dog (-gen), dunker (-s), dwergpoedel (-s) 
 

- epagneul (-s) 
 

- faraohond (-en), fikshond (-en), fox (-en), foxterrier (-s) 
 

- griffon (-s) 
 

- harriër (-s), havanezer (-s), herdershond (-en) 
 

- kardoes (-zen), koehond (-en), kees (-zen), keeshond (-en), kwartelhond (-en) 
 

- labrador (-s), laïka (-s), lassie (-s), leeuwhond (-en) 
 

- maltezer (-s), mas ff (-s), mopshond (-en) 
 

- o erhond (-en) 
 

- pekinees (-ezen), pekingees (-ezen), poedel (-s), pointer (-s), pronkrug (-gen) 
 

- retriever (-s), ro weiler (-s) 
 

- samojeed (-jeden), saloeki (-s), schapendoes (-zen), schipperke (-s), schnauzer (-s), sintbernard (-s), spaniel (-s), 
  spitshond (-en), stabij (-s/en) 
 

- taks (-en), teckel (-s), terrier (-s) 
 

- wer ond (-en), whippet (-s), wolfshond (-en) 
 

- zwer ond (-en) 
 

Nog enkele hond-gerelateerde woorden: 
 

boshond (-en): wilde vleesetende hond, in de tropische wouden 
dasbrak (-ken): hond die veel op een das lijkt, maar lange rechte poten hee  
dhole (-s): hond met roodharige vacht die in bergach ge gebieden in Zuid-oost-Azië in roedels lee  = alpenhond 
doedel (-s): hond die een kruising is tussen een poedel en een hond van een ander ras 
fopbot (-ten): namaakbot voor een hond, om mee te spelen = fopbeen 
gashond (-en): hond die afgericht is om gaslekken op te sporen 
harrier (-s): hond gebruikt voor hazenjacht 
ho ond (-en): hond die een hof of er  bewaakt 
joekel (-s): Bargoens woord voor hond 
kalong (-s): vliegende hond (grote soort van vleermuis) 
karnhond (-en): hond die het treerad van een karnmolen in beweging bracht 
leihond (-en): hond die aan de leiband gehouden wordt 
rekel (-s): ke nghond 
saloeki (-s): aan de Afghaanse windhond verwante hond 
stabij (-s/-en): in Friesland gefokte staande hond 
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 Scrabble voor slechtzienden                                                      Godelieve Monden   

 

Kunnen blinden scrabbelen?.... het kan! 
 

Op 23-jarige lee ijd werd Geert Decresson slachtoffer van een werkongeval. In de      
staalfabriek waar hij toen werkte, krijgt hij een chemisch zuur in zijn ogen        
waardoor hij het zicht totaal verliest. 
 

Scrabbelen deed hij vroeger wel in familie, maar na zijn ongeval wil Geert daar 
ook zijn hobby van maken. Geen simpele opgave! 
 

Hij neemt eerst contact met de scrabbleclub voor slechtzienden in Brussel maar 
dit wordt, ook wegens de afstand,  geen groot succes. 
Daarna neemt hij contact met de club Et*cetera in Genk, toen geleid door Erna 
Darcis. Hier is de situa e makkelijker. Hij kan zelfstandig, weliswaar vergezeld van 
zijn hond, tot in Genk geraken, of wordt door zijn moeder gebracht. Deze club 
hee  ook een afdeling voor beginnelingen hetgeen de instap vereenvoudigt. 
 

Na Et*cetera wordt hij lid van de scrabbleclub Munster Bilzen. Aanvankelijk wordt hij voor het vervoer geholpen 
door de voorzi er Frany Gregoor, maar ondertussen hee  hij zijn vrouw kunnen overtuigen om ook lid te worden 
van deze club, wat de zaken voor hem een stuk vergemakkelijkt. 
 

Hoe gaat hij te werk jdens een wedstrijd: 
 

Alle blokjes zijn voorzien van brailletekens en van een reeks puntjes onderaan het blokje, zodat het duidelijk is wat 
de onderkant van het blokje is. Ook de indica es op het bord van woord- en le erwaarden zijn voorzien van      
brailletekens. Dit is eveneens het geval voor de coördinaten die langs elke kant van het bord staan. 
 

Voor de aflijning tussen de le ervakjes zijn koordjes gespannen, zowel ver caal als horizontaal. Dit gee  elk vakje 
een zekere hoogte en daardoor wordt het mogelijk om te voelen waar de vakjes zich juist bevinden en de koordjes 
maken het ook onmogelijk dat de blokjes zich door onvoorzich gheid verschuiven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het  gevonden woord noteert hij zelf, niet op de de gewone beurtbrie es genoteerd,  maar wel op de groene      
achterbladen. Elk woord wordt wel ver caal of horizontaal genoteerd volgens de gangbare spelregels. Punten       
worden hier niet opgeschreven. 
 

Tot hiertoe gebeurt alles zonder hulp. De enige hulp die Geert nodig hee  is bij het noteren van het woord en    
punten op het wedstrijdblad. In een club wordt dat gewoonlijk gedaan door de persoon die naast hem zit. Op een 
interclub wordt het wel eens door de haas gedaan of wordt hiervoor een persoon aangesteld. 
 

Geert kan geen kladblad gebruiken of geheugensteuntjes noteren. Dit wil wel zeggen dat hij jdens het spelen deels 
beroep doend op zijn geheugen en deels op de tast het overzicht van zijn bord moet memoriseren, om te weten 
waar hij zijn woord kan leggen of welke aanbouw mogelijk is. Zo‘n spel is dan ook zeer intens en vermoeiend.  
 

In november was ik aanwezig op een clubavond in Munster Bilzen en heb ik het wedstrijdblad van Geert  ingevuld.  
Het ongelofelijke was dat ik helemaal niet het gevoel had naast een blinde speler te zi en. Zijn handelingen zijn 
absoluut normaal,  zoals die van gelijk welke speler….. 
 

CHAPEAU! 
 

Wie denkt dat Geert zich beperkt tot deze hobby vergist zich. Hij is ook voorzi er van het “Belgisch Centrum voor      
Geleidehonden”. Neem maar eens een kijkje op www.geleidehond.be. 
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Het werd op voorhand aangekondigd: in 2022 zou ‘taalbeleid’ een belangrijk werkpunt worden in het NTSV en de 
Scrabblebond Nederland. Beide bonden kregen in het eerste kwartaal de goedkeuring van hun respec evelijke av’s 
om het taalbeleid in een nieuw kleedje te steken. Het NTSV-bestuur was al langer van mening dat om diverse 
redenen het taalbeleid zou moeten ondergebracht worden in een aparte zelfstandige s ch ng, en dus niet langer in 
de Overkoepelende Taalcommissie (OTC). 
 
Terwijl de OTC zich nog on ermde over de lopende zaken, werden door Ronny Ru en (NTSV) en Jeane e Bree 
(SBNL) de nodige stappen gezet die moesten leiden tot de oprich ng van de s ch ng. De beide bonden verkozen al 
een naam nog voor het kind geboren was, nl. ‘S ch ng Woordenschat’. De oprich ng had heel wat voeten in de 
aarde, maar op 7 oktober 2022 was het zover: de s ch ng bestond. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de 
opening van een rekening bij een bank, de besprekingen met Van Dale en het Ins tuut voor de Nederlandse taal 
(INT) over een samenwerkingsovereenkomst, dat alles werd kort nadien gefinaliseerd.  
 
De OTC hee  in het overgangsjaar 2022 voortgewerkt. Een lijstje met zgn. ‘toevoegers’ en ‘schrappers’ zal op             
1 januari 2023 van kracht kunnen worden. Op diezelfde datum start niet alleen het nieuwe NTSV-seizoen, maar ook 
het mandaat van de s ch ng.   
 
 

 
 
 

De grootste nieuwigheid zal erin bestaan dat woorden uit databases van het INT in aanmerking zullen komen voor 
opname in onze scrabblewoordenlijsten. Binnen de s ch ng zal ook geijverd worden voor een grotere 
betrokkenheid van de leden van beide bonden. Het  taalreglement dat opgesteld werd door de OTC zal aanvankelijk 
de leidraad blijven, maar is hoe dan ook vatbaar voor aanpassingen. Voorstellen zijn welkom.   
 
Ronny zal de op stapel staande taken in kleine hoeveelheden verdelen onder de scrabbelaars die zich reeds als 
helpers hebben opgegeven. Kandidaat-helpers zijn nog steeds welkom. Hoe meer zielen, hoe groter de 
woordenoogst in december 2023!  
 
NTSV’ers kunnen zich nog steeds kandidaat stellen voor volgende opdrachten: 
 

1.   (taalkundigen) het aandach g doornemen van het bestaande taalreglement en eventueel voorstellen tot 
aanpassing formuleren.  

 

2.  (scheikundigen) samen met Stefaan Roels in een kleine groep regels afspreken m.b.t. scheikundige 
elementen en –verbindingen (wanneer krijgen ze een meervoud, enz…) 

 

3.   (informa ci) evalueren of de bestaande database met informa e over woorden in een nieuwe omgeving/
programma kan worden ondergebracht. 

 

4.  (zonder specifieke opleiding) lijsten met nog ontbrekende zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, 
aangeleverd door het INT, beginnend met ex-, oud-, an -, super-, hyper-, kei-, … behandelen (meervouden, 
verkleinwoorden vormen, enz…). Enige voorwaarde: beschikken over Microso  Excel. 

 

5. (zonder specifieke opleiding) op basis van gerespecteerde werken speuren naar in de SWL 
ontbrekendesoorten vogels, vissen, zwammen, zoogdieren, … enz. 

 

6.   (alle geïnteresseerden) de werking van de s ch ng volgen via nieuws-e-mails, en de gelegenheid krijgen 
een mondje mee te praten over taalzaken. 

 
Je kan via bovenstaand e-mailadres te kennen geven welke van bovenstaande items u interesseren. Je kan zo mee 
bepalen welke schat aan woorden over een jaar kan toegevoegd worden aan de scrabblewoordenlijsten.  
Keigaaf toch J !? 

Concreet betekent dit o.a. dat alle vragen, voorstellen, sugges es met betrekking tot de taal 
moeten gericht worden aan Ronny Ru en (ronny.ru en@telenet.be).  

2022: het jaar van de taal                                      Ronny Ru en   
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Ooit gehoord van Sinterkerst?                                                        Lize e Janssen   

Vier weken voor Kerstmis begint de advent. De  3de zondag van de advent, gaudete, en de 4de zondag van de advent, 
rorate, kondigen zich tegenwoordig aan als de start van de kerstmarkten. De pope hee  blijkbaar geen moeite met 
pretzels, glühwein (gloeiwijn), kerstballen, kerstbrood, kerstrol, kerstgroen, kerstkoek, kerstkrans en kerstbomen.       
Ieder jaar trekken een aantal leden van verschillende scrabbleclubs naar het centrum om de kerstsfeer op te        
snuiven. Sommigen verkleden zich zelf als kerstman. Maar een levendige kerststal ontbreekt vaak ook niet. Het 
kerstkind blij  uiteraard de belangrijkste kerstgedachte van het kers eest.  
 

Enkele clubleden van Pu e hielden halt bij jozef en maria. Ze zongen een kerstlied bij de kerstkrib(be). Het werd 
een echte kersthit!  
 

In Aalst dachten Bert en co eerder aan inkopen doen. Ze kochten een kerstcactus, kerstboter, kerstlint voor de   
verpakking van kerstar kelen en een rode kerstmuts. 
 

In Koksijde was er een kerstconcert. De voorzi er nodige achteraf iedereen uit op het kerstmenu. Bij sommigen 
kwam er zowaar een kerstkilo bij! 
 

In Dendermonde werd er in de kerstweek een kerstvuur ontstoken op het kerkplein. Kerstrozen, kerststerren en 
maretak sierden de ingang van de kerk. Klokslag 24.00u luidde de kerstklok. Er werd een kerstspel opgevoerd. Bijna 
alle scrabbelaars hadden een hoofd- of bijrol. Jan declameerde aan het outaar een kerstvers.  
 

In Tessenderlo werd het geluidloze vuurwerk (carbid, carbuur) gekocht. Het was te bewonderen in de tuin van Frans. 
De clubleden van Tessenderlo mochten er klinken op een voorspoedig 2023!  Zo kondigden de scrabblevrienden het 
einde aan van een gezellige, warme en vredevolle periode! 
 

Om iedereen te bedanken trakteerde het NTSV-bestuur alle leden. Iedereen smulde van de oliebollen! 
 

Nieuwavond ligt in het verschiet. Ondergetekende daagt jullie uit om woorden te zoeken die EINDIGEN op kerst. 
Eentje vind je al de in tel. Veel plezier!! 
 

Lize e Mechelen 

Busje                                                                                                  Freddy Van Looy     
 

We begonnen de par j in Munster op 8D met BUSJE. 
Voor de hand liggende vraag: wat kan daar allemaal nog vóór tot aan de X3?  Drie le ers dus, maar dewelke? 
Zeker niet TOL, want daarmee hee  iemand in de loop van de par j een nul gekregen! 
 

Wat dan wel? We lijsten het hieronder op, met telkens de betekenis erbij…….    Dat weten we dan ook weer ;-) 
 

AASbusje busje voor het aas als voer van de jachtvogels 
AIRbusje vliegtuig voor korte afstanden 
BELbusje oproepbus 
BULbusje bol 
GRIbusje achterbuurt 
IJSbusje ijscilinder 

JAMbusje jambe (tweele ergrepige versvoet) 
KWIbusje zot, dwaas, kwast 
LIMbusje (plantkunde) zoom van een bloem 
LOTbusje bus bij een loterij 
NIMbusje (meteorologie) regenwolk 
NISbusje metalen bus aan schoorstenen 

ROMbusje gelijkzijdige scheve vierhoek, ruit 
SKIbusje autobus voor vervoer van skiërs 

TAPbusje ring in tapgaten van tonnen 
TRIbusje (Romeinse geschiedenis) wijk 

VETbusje smeerinrich ng 
VIPbusje bus bestemd voor vips 
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Kaarsen                                                                    Gilbert Devos 

AARDWAS 
(g.mv.) 

vaste stof van geringe hardheid, bestaande uit een mengsel van       
koolwaterstoffen en fossiele paraffine 

BERGTALK /
BERGWAS    
(g.mv.)   

natuurlijke paraffine, een geelwi e bladerige stof die in mijngroeven 
voorkomt     

BIJENWAS 
(g.mv.)   

was die door de bijen wordt gevormd en afgescheiden 

CERESINE 
(g.mv.)   

 = aardwas 

CHANOEKIA 
(‘s/ -kiot) 

negenarmige kandelaar voor acht kaarsen plus een extra licht waarmee 
jdens het achtdaagse joodse feest Chanoeka de andere worden      

aangestoken  

DRIJFKAARS 
(-sen) 

bolvormige kaars die, drijvend in een vloeistof, gebrand wordt 

DOMPELKAARS 
(-sen) 

kaars die wordt gemaakt door een lont herhaaldelijk in gesmolten vet of 
was te dompelen 

DOMPELWAS 
(g.mv.) 

vloeibare was voor het waterdicht afsluiten van wikkels of verpakkingen 

GEURKAARS 
 (-sen) 

kaars die jdens het branden een aangename geur verspreidt 

GIETKAARS 
 (-sen) 

kaars die wordt gemaakt door vet of was in een vorm te gieten 

GIETMAL 
 (-len) 

gietvorm waar de was wordt ingegoten 

KAARSVET 
 (g.mv.)   

grondstof voor het maken van kaarsen 

KAARSVORM 
(-men)  

bak met gesmolten smeer voor het trekken van kaarsen 

ONGELMES 
(-sen) 

mes van de kaarsenmakers  

SMELTPAN 
(-nen)  

pan waarin de was gesmolten wordt 

SNUITER 
(-s)  

werktuig om de verbrande pit van kaarsen af te knijpen 

STEARINE 
(g.mv.) 

een van de hoofdbestanddelen van de meeste ve en die in de natuur 
voorkomen  

TALG 
(g.mv.) 

hard vet van  dieren, dat vroeger gebruikt werd om kaarsen  te maken  

PARAFFINE 
(g.mv.) 

reuk- en smaakloze wasach ge substan e die door droge dis lla e 
wordt verkregen uit m.n. petroleum, o.a. gebruikt voor het maken van 
kaarsen en waxinelichtjes 

PITHOUDER 
(-s)  

klein hulpmiddel om de lont bij het gieten in het midden te houden 

WANDARM 
(-nen)  

tegen een wand beves gde of te beves gen armatuur voor kaarsen 
  

Een van mijn hobby’s is kaarsenmaken, natuurlijk de ideale bezigheid jdens de kerstperiode. Veel van de termen 
die daarbij gebruikt worden staan niet in de SWL, dus hier een kleine lijst van aangenomen woorden. 
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Religieuze terminologie                      Jean Donné        

Nu ge selec e uit de woordenlijst van terminologie in de rooms-katholieke kerk ten gerieve van gelovige of          
niet-gelovige scrabbelaars… 
 

- ablu e (-s, -¨n): het wassen van de handen van de priester in de mis en het reinigen van de miskelk die de             
                              geconsacreerde wijn hee  bevat 
- absoute (-n, -s): plech gheid na een uitvaartmis voor een overledene, waarin voor deze om kwijtschelding wordt  
                               gebeden 
- acoliet (-en): oudere) misdienaar   
- agape (-n): vriendenmaal bij de eerste christenen ter nagedachtenis van Jezus’ Laatste Avondmaal          
- albe (-n): lang wit miskleed van priesters, diakens en misdienaars                                                                  
- ambo (-’s , -nes), ambon (-en): verhoogd spreekgestoelte bestemd voor voorlezing van epistel of evangelie  
- amict (-en): vierkante linnen doek die de priester draagt over hals en schouders en onder de albe         
- ampul (-len), ampulla (-’s): buikig flesje, schenkkannetjes voor water en wijn bij het opdragen van de mis                                                                                                                                                                           
- apsis (-sen): halfronde of veelhoekige nis of uitbouw die het kerkkoor, het schip, zijbeuken of zijkoren kan afsluiten   
- apocrief: door de kerk niet als gezaghebbend erkend                                                                                                                                             
- baldakijn (-en, -s): processieparasol                                                                                                                   
- bire a (-s), bonet (-ten): drie- of vierpun g hoofddeksel van katholieke geestelijken                                         
- capsa (-ae): oude algemene benaming voor pyxis, ciborie en reliekschrijn                                              
- capuce (-n): monnikskap of schoudermantel                                                                                                     
- ciborie (¨-n, -s), ciborium (-ia): zilveren of gouden kelk met deksel ter bewaring van geconsacreerde hos es  
- chrisma (chrismata): zalfolie na de doop, bij het vormsel en bij de priester- of bisschopswijding                                                                                                                              
- clergyman (-s): donker pak met collaar van rooms-katholieke geestelijken                                               
- collaar (-s, collaren): wi e van voren staande boord van rooms-katholieke geestelijken                       
- console (-s): kraagsteen of houten kraagstuk dat dient om een balk, kroonlijst, boog of beeld te ondervangen                                                                                                                                       
- corporaal (-alen), corporale (-n): wit linnen vierkant doekje waarop in de mis de kelk en de hos eschaal staan  
- credens (-en): verkor ng van credenstafel: tafel in of bij het priesterkoor waarop de benodigdheden voor de mis  
                           neergelegd worden                                                                                                                                                                                                
- custos (custodes): o.a. koster                                                                                                                                           
- dalma ek (-en), dalma ca (-’s): wit liturgisch overkleed dat de diaken bij het assisteren van de mis draagt                                                     
- doksaal (-alen), oksaal (-alen): (zangers)tribune met orgel                                                                              
- dulia (geen mv.): verering van engelen en heiligen 
- dwaal (-alen): altaardoek (staat symbool voor de lijkwade waarin het lichaam van Christus werd gewikkeld)                                                                                                                                                                
- eleva e (-s, -¨n): opheffing van de hos e en van de kelk jdens de mis onmiddellijk na de consecra e                                                                                                                                                      
- epitaaf (-afen), epitafium (-ia): grafschri  of gra eken aangebracht aan een kerkmuur of zuil    
- exegese (-n, -s): verklaring van een  geschri , vooral van de Bijbel (exegeet)                                                                                                         
- flambouw (-en), flambeeuw (-en): processielantaarn                                                                                                 - 
- flabellum (-a): uit pauwen- of struisveren bestaande waaier die vroeger in processies naast de paus werd gedragen                                                                                                                                         
- gisant (-en, -s): liggend beeld op een gra ombe                                                                                              
- gonfalon (-s): aan een dwarsstok hangend kerkvaandel met twee of drie slippen      
- gnosis (geen meervoud): verborgen kennis van de onzichtbare, hogere wereld                                                                                                                                   
- hongerdoek (-en): groot wandkleed in een kerk dat op de honger en de nood in de derde wereld wijst en  
                                   gedurende  de veer gdagen jd wordt opgehangen (vastendoek)       
- hospi um (-s, -ia): gastverblijf in een klooster buiten de besloten afdeling (het zgn. slot of clausuur)                                                                                
- hymnale (hymnalia): liturgisch boek met lofzangen ter ere van God of een heilige   
- kalot (-ten): kruinmutsje gedragen door de paus (wit) en kardinalen (rood);  het wordt slechts voor God afgenomen, 
                        bijvoorbeeld jdens het bidden van het eucharis sch gebed. Het wordt daarom ook wel solideo (-’s)  
                          genoemd.                                                                                                                                               
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- kandelaber (-s): kandelaar                                                                                                                                  
- katafalk (-en): een met zwarte doek bedekte construc e waarop een overleden persoon jdens de uitvaartdienst 
                            ligt opgebaard                                                                                                                              
- klankpot: (-ten): pot van grof aardewerk, die in de middeleeuwen in serie onder de vloer en in het gewelf van de  
                                kerk werd aangebracht ter bevordering van de akoes ek                                                                                                          
- kovel (-s): wijd gewaad dat bepaalde monniken dragen jdens de grote  ge jden                                  
- kyriale (-n): verzameling van de gregoriaanse toonze ngen van vaststaande misgezangen                   
- lunula (-s): halvemaanvormige houder in de monstrans, waarin de hos e wordt geplaatst      
- moze a (-s): ceremoniële schoudermantel gedragen door rooms-katholieke prelaten                   
- moniale (-n): vrouwelijk lid van een kloosterorde die zich in de beslotenheid van een klooster of abdij concentreert 
                          op een leven van evenwicht tussen gebed en arbeid    
- monitum (monita): kerkelijke vermaning                                                                                                                                 
- narthex (-en): de voorhal van een vroegchristelijke kerk, voorbehouden voor wie nog niet tot de eigenlijke  
                            kerkgemeenschap werd toegelaten: boetelingen en ongedoopten. Dit verklaart ook waarom de 
                            doopvont zich in de buurt van de narthex bevond.    
- nimbus (-en): aureool, stralenkrans                                                                                                                                        
- obex (geen mv.): beletsel bij het ontvangen van sacramenten, m.n. bij het doopsel    
- palla (-s): vierkant stuk karton, overtrokken met wit linnen ter bedekking van de kelk jdens de mis  
- pallium (-ia): ringvormige wi e wollen band van lamswol met a angende strook op rug en borst van prelaten en  
                          bisschoppen. Het pallium verwijst naar de goede herder die het lam over de schouders draagt.                                                                                                                                       
- parament (-en): alle liturgische voorwerpen die van tex el zijn vervaardigd en koorkledij                       
- pectorale (-n): borstkruis   
- pon fex (-en, pon fices): tel van bisschop of paus (le . Bruggenbouwer) 
- plebaan (-en): pastoor van een kathedraal die tevens parochiekerk is                                                         
- psalter (-s): het boek der psalmen                                                                                                                       
- pluviale (-n): koorkap, koormantel                                                                                                                          
- pleurant (-en, -s): treurende figuur op of tegen een gra ombe                                                                                                
- pyxis (-sen, pyxides): verguld doosje met deksel waarin hos es buiten de kerk worden meegedragen om aan zieken 
                                      de communie te geven. 
- scapulier (-en, -s): schouderkleed, strook stof van bep. kleur door sommige orden op borst  en rug over het habijt  
                                   gedragen (ook schapulier) 
- secreta (mv.): gebed over de gaven, dat hardop gebeden wordt                                                                                                                             
- sedile (sedilia): zetel voor de celebrant; stel van 3 of meer zitmeubelen voor de celebranten                                          
- situla (-s, situlae): kostbare ivoren of bronzen wijwateremmer                                                                     
- soutane (-s), toga, toog: lang priesterkleed met een rij knoopjes van de hals tot de voeten. De soutane hee   
                                              doorgaans 33 knopen als verwijzing naar de 33 jaren die Jezus op aarde doorbracht.                                            
- suisse (-s): voormalige ordebewaarder in katholieke kerken, gewoonlijk in uniform, met staf of hellebaard of een   
                      bandelier (brede draagriem of band over schouder en borst) 
- superplie(-s): koorhemd 
- ter aris (-sen): lid van een derde orde die volgens een verzachte regel van een kloosterorde seculier of regulier                
                              lee   (= derdeordeling) 
- travee (-ën): de ruimte tussen twee steunpunten (muur of pijlers) in de lengterich ng van het schip, het  
                         dwarsschip, het koor of een beuk  
- twidden (twad, getweden): bidden via twi er                                                                                                                                                       
- velum (-s, vela): kleedje ter omhulling of bescherming van liturgische (ciborievelum, altaarvelum, kelkvelum) 

 Kleine weetjes   
   
 Dit is 1 KLUW …. als er 2 zijn, dan spreken we van 2 KLUWEN 
    

 

Een synoniem van KLUW is KLUWEN.   
 
 

Dus : dit is 1 KLUWEN ….. als er 2 zijn, dan spreken we van 2 KLUWENS 
 
 

Om een KLUW of KLUWEN te maken, moeten we KLUWENEN 
 

Maar er bestaan nog 2 mogelijkheden om een kluw of kluwen te maken namelijk: OPKLUWEN of OPKLUWENEN 
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Vandaag 26 november, de belangrijkste dag voor het Nederlandse scrabble: het Open N.K. Duplicatescrabble te 
Amersfoort. 
 

31 spelers, inclusief enkele Vlamingen, waaronder topspeler Jan Cornet, verzamelden in wijkcentrum Het Klokhuis. 
Twee par jen op het programma, onder wedstrijdleiding van Wytze Groen en jurylid Twan Swenker. 
De eerste par j begon met BHENG voor 30 punten waarna met SCHAALDE de eerste scrabble op het bord kwam 
voor 84 punten.  ZOENE (40) in aanbouw met schaalden was niet moeilijk maar daarna maakten enkele slimmerds 
er INGESCHAALDEN van voor 52 punten, ik gaf daar 5 punten op toe. 
De RAAPSOEP (68) werd niet zo heet gegeten als ie werd opgediend want het was een computer-maximum, maar 
na WEIDER (42), SAUZEN (42) en MIND (35) stak Jan Tiek solo de JONKOS in de hens voor 55 punten.  
Met WEIDERUND (57) leidde duplomaat ons naar een welverdiende pauze met Floris van Ouwerkerk en Wesley 
Eikenaar gezamenlijk aan de leiding (450) voor Jos van Rooijen en ondergetekende met 438,  all to play for aldus. 
In beurt 11 zag ik het vrij makkelijke GEKERFDE (82) over het hoofd maar mijn zet freekeh / hm voor 5 punten 
minder gaf een goed gevoel voor wat betre  de scherpte. 
Na EMT (21) kwam HEXOSE voor 72 punten op het bord waar ook exaohms voor 69 mogelijk was, en die pakte ik 
ook even mee. 
Na DWERGJE voor 36 kwam de Q lucra ef op het bord met QATS voor 68 in aanbouw met dwergjes. BEFS (47) 
kos e me weer 5 puntjes en bleek Bellen/E-mailen/Faxen/Sms`en te betekenen... 
ONTVLEK in aanbouw met gekerfden (mensen kunnen zichzelf kerven ofwel automu leren) leverde 108 punten op. 
Zelf koos ik voor een veilige inktvlek voor 73 en struikelde Floris en passant over een afgekeurd inktvel.... 
Wesley soleerde dan met VALTE (46) en met MIERT (37) en RAYE (33) kwam een einde aan de 1e par j. 
Wesley won met 952 voor your`s truly met 926 en Joscio Meisl met 908, een "all-Arendsoog Amsterdam-podium"! 
Favo`s Floris van Ouwerkerk en Jan Tiek werden respec evelijk 6e en 9e en dat was op zijn minst opmerkelijk te 
noemen. 
 

Par j 2 begon nog magerder dan de eerste met DOSTE voor 20 punten maar ook hier wel gevolgd door een 
scrabble, WENSENDE voor 78 punten. 
Jan Cornet soleerde met BOUWEL voor 46 waarna de klapper EXEGESE voor 105 punten op het bord verscheen. 
EMPE (38) ging vooraf aan NERF voor 34 punten waarna BEKENDS (48) en HEULEN voor 45 gelegd werden. Met 
kleine zetjes YEN (41) en RED voor 31 werd de pauze bereikt.   
Jan Tiek had zich herpakt en leidde de dans met 478 op een maximum van 486 voor Floris en mezelf en hiermee lag 
ik in een goede uitgangsposi e, ik voelde de spanning toenemen en na een overdosis nico ne schoven we weer 
aan voor de laatste akte. COLLEN voor 38 was evident waarna duplomaat NABEZORGT (69) op het bord bracht. 
Na DEMP voor 26 soleerde Floris met HAGER voor 58 maar mijn harigen was slechts 1 puntje minder… nothing on 
the hand! 
Maar toen ging het mis met me.....ik twijfelde aan PUNEN (42) en kreeg een nul voor venus met de aanbouw 
hagere..  ik was d`r ziek van maar herpakte me om tenminste te proberen een top-3-klassering veilig te stellen.  
Ik bese e niet dat bij concurrent Wesley de klad er langzaam in begon te komen en zelf bleef ik toch dicht(er) bij de 
maximumscores zi en. Na TITAN (24) was INDUW (42) een belangrijke om te hebben en op KNIJST (46) gaf ik slechts 
4 punten toe. 
VA (31) en ZIEK (28) had ik ook en toen ik QAT (23) over het hoofd zag gebeurde Wesley hetzelfde en hoewel ik 
AFVORM (46) liet lopen voor afroom pakte ik daar, in de allerlaatste beurt de beslissende en punten op mijn jonge 
clubgenoot terug. Jos van Rooijen won de par j met 883 op 991 met  
Jan Tiek op twee (882)  en Floris op drie met 867. 
 

Zelf zat ik er dichtbij en dat bleek genoeg om voor de tweede keer,  
na 2018 de Nederlandse tel in de wacht te slepen.   
Vooraf had ik mezelf op een vijfde plek ingeschat maar zo zie je wat  
op een goede dag haalbaar is tegen de top van Nederland! 
 

Uitslag Open NK Duplicate:  1. Bert van der Loo NL 1789 /  
2. Wesley Eikenaar NL 1780 / 3. Jos van Rooijen NL 1761 /  
4. Jan Cornet B 1745 / 5. Floris v Ouwerkerk NL 1744 

Open Nederlands kampioenschap duplicate scrabble                Bert van der Loo      
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Analyse IC ‘t Peirt Dendermonde, 24 september 2022               Bert Leyssens   

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

1           M O N K T E       Y        

2 V I V A C E         D     H E  Deelnemers   : 100 

3         U           D     O P  Beurten   : 19 

4       B R     M O L E T J E S  Totaalscore    : 977 

5       E L           R     Z    Scrabbles   : 4 

6   W E S T                 E    Solo's    : 4 

7       O                   E B  Soloscrabbles   : 0 

8       G E N E E S T       S A  Hoogste beurtscore  : 194 

9       N                     C  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,93 

10   Q U E e N               P O  Tops (gem./deelnemer) : 8,07 

11       R                   I    Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,70 

12 A F G E R A N D           K    Getrokken blanco's  : 8 

13       N                   A    Beurten met Q   : 3 

14       D     D O U X      N          

15 A F M E R K E N       W I T Z        

                        
GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

8 AFMERKEN - KAMFEREN                           

9 LENSTEN - NESTELEN - SLENSTEN - SNELSTEN                 

10 
EMOETJES - MOELTJES - MOERTJES - MOETJES - MOLETJES - MONISTJE - MONJETS - MON-
TEJUS 

  

MOORTJES - MOOTJES - OMETJES - OMLIJSTE - OMMETJES - SMOELTJE - SOMMETJE - STORMPJE 

19 AFGERAND                                 

                       
SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

5 SOLO Dave De Schacht met VIVACE 

7 SOLO Bruno De Bouvere met BESOGNERENDE 
10 SOLO Bruno De Bouvere met MOLETJES 
14 SOLO Bert Leyssens met EDDER 

                       
TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 13 Jan De Ridder 
NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Marcel Verstraete 
                       
CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

7 
Door zijn solo, sprong Bruno De Bouvere naar de leidersplaats. Een plaats die hij zal behouden tot 
de laatste beurt. 

8 
De x9 zorgde voor een heuse opschudding in de stand. 4 spelers vielen door een nulbeurt weg uit 
de top-10: Rudi Franckaert, Johan Vanluchene, Godelieve Saenen en Annemie De Waele. 
Dit was meteen ook de beurt met de meeste nullen (27) 

19 

De scrabble AFGERAND in de laatste beurt hee  nog heel wat teweeg gebracht: 3 spelers vallen 
nog uit de top-10: Jan Cornet (6->14), Bert Leyssens (2->16) en Frank Jolie (8->18) 
Ook Bruno De Bouvere, die tot dan autoritair aan de leiding stond, zakt nog naar de 3e plaats, 
waardoor Wesley Eikenaar de overwinning binnenhaalt. 
In reeks IV wist Paul De Bosscher ook nog in extremis de overwinning binnen te halen, ten koste 
van Godelieve Monden en Nicole De Beule die de scrabble ook niet gelegd hebben. 
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Arabische woorden                                                                            Bernard Roose   

Qatar 2022 
 

Dit emiraat is een schiereiland aan de Perzische Golf dat kleiner is dan Vlaanderen. 
Van 20 november tot 18 december zijn alle ogen van de wereld gericht op Qatar vanwege het WK voetbal.  
Een gelegenheid om eens te kijken naar welke woorden wij uit het Arabisch hebben overgenomen.  
 

Veel woorden zijn al zo goed ingeburgerd dat ze nauwelijks nog Arabisch aanvoelen: abrikoos / almanak / caravan / 
cijfer / fanfare / oranje / schaakmat / zero.  
 

Van de 458 leenwoorden in Van Dale valt echt wel op dat het bijna uitsluitend substan even zijn. Zo kennen we 
maar 1 werkwoord: barderen (met stukjes spek omwikkelen) en maar 4 adjec even: aubergine (blauwpaars) / lila 
(lichtblauw tot paars) / melki sch (behorend tot de Byzan jnse christenen) en mesquin (bekrompen, kleingees g).  
 

Speciaal voor de scrabblelie ebbers maakte ik volgende selec e. De volledige lijst kan via mail verkregen worden. 

 ABAJA (-s) gewaad voor moslimvrouwen 
ALUDEL (-s) retort met twee openingen voor dampen 
AMFIOEN (g.mv.) opium 
ARABIER (-en) grap; paard 
BASMALA (g.mv.) formule ter begeleiding van een goede daad 
BENZOË (g.mv.) welriekende hars 
BISHT (-s) overjas 
BULGUR/BURGUL (g.mv.) gerecht van tarwekorrels 
CIBEBEN (is een mv.) grote, beste rozijnen 
DARBOEKA/DERBOEKA (-s) een vaastrommel 
DHIMMI (-s) niet-moslim 
DHOW (-s) zeilscheepje 
DJENNA (g.mv.) paradijs 
DJINN (-s) goede of boze geest 
DUKKAH (g.mv.) mengsel van noten, zaden en kruiden 
FAJR (is een mv.) ochtendgebed 
FELLAH (-s) landbouwer 
FIKH (g.mv.) toepassing van de sharia 
FITNA (-s) beproeving 
FOUTA (-s) hamamdoek 
FREEKEH (g.mv.) geroosterde tarwe 
GHAZEL/GHAZELE (-en) dichtvorm 
GHIBIL (-s) hete woes jnwind 
GIRIH (-s) geometrisch tegelpatroon 
HABIBI (-s) schatje 
HADJ (g.mv.) pelgrimstocht 
HAFIZ (is een mv.) ere tel van iemand die de Koran uit het hoofd kent 
HAIK (-s) sluier, overkleed 
HALAL (bn.) koosjer 

HAMADA (-s) rotswoes jn 
HARIRA (-s) soep met linzen en lamsvlees 
HARISSA (g.mv.) pi ge saus 
HENNA (g.mv.) kleurmiddel van de struik alkanna 
HIDJAB (-s) hoofdbedekking van moslimvrouwen 
HIJOOD (-s) boerkini 

HOEDNA (g.mv.) wapens lstand 
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HOERI (-s) eeuwig jonge maagd in het paradijs 

HOOKAH (-s) waterpijp 

IFTAR (-s) / IFTARREN (ww) eerste maal jd na zonsondergang jdens de ramadan 

JABADOR (-s) lang hemd met bijpassende broek 

JULEP (-pen) kalmerende drank 

KADAR (g.mv.) de goddelijke lotsbeschikking 

KAFFIYA (-s) geblokte hoofddoek, arafatsjaal 

KAFIR (-s/ kufar) scheldnaam voor een niet-moslim 

KAMEEZ (g.mv.) katoenen bloes 

KAMSIN (-s) hete zuidwestenwind 

KASHBA (-s) citadel; handelswijk 

KECH (-s / kechie) hoer 
KEFTA (g.mv.) gerecht van lamsgehakt 

KELIM (-s) lang en smal tapijt 

KIBLA (g.mv.) gebedsrich ng > Mekka 

KISMET (g.mv.) noodlot 

KOEFR (g.mv.) ongeloof 

KSAR (ksour) woes jndorp; mv. = ksour 

KUFAR (is een mv.) ongelovigen 
LIWAN (-s) galerij van een moskee 

LOEBIA (g.mv.) gerecht van bonen in tomatensaus 

MAGHRIB (is een mv.) avondgebed 

MEDINA (-s) oud stadsdeel 

MELLA (-s) Jodenbuurt 

MESCIT (-s) kleine moskee zonder minaret 
METEL (-s) bedwelmend middel uit een zachtharige doornappel 

MEZZE (-s) kleine hapjes 
MIHRAB (-s) bidnis, gekeerd naar Mekka 

MIMBAR / MINBAR (-s) kansel in een moskee 

MIRADJ (g.mv.) hemelreis van Mohammed 
MOEFTI (-s) rechtsgeleerde 

MOELLAH / MOLLAH (-s) geestelijke 

MUEZZIN (-s) moskeebeambte die oproept tot het gebed 
MUTAH (-s) jdelijk genotshuwelijk 

NABOB (-s) inheems vorst 

NAFS (is een mv.) vleselijke lusten 

NATRON (g.mv.) soda; natrium 

NIKAB (-s) gezichtssluier 

REBAB (-s) tweesnarige viool 

REBEC (-s) strijkinstrument 

RIYAL (-s) munteenheid van Saoedi-Arabië 
SAHN (-s) rechthoekige binnenplaats van een moskee 

SHARIA (g.mv.) Koranwet 
SALAM (tw) een groet 

SALAT (-s) elk van de 5 dagelijkse rituele gebeden 

SAMOEM (-s) hete, droge woes jnwind, samoe, samoen 

SAUM (g.mv.) de vasten (een van de 5 zuilen van de islam) 
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. 

 

 SHISHA (-s) waterpijp 

SJIA (g.mv.) stroming die enkel bloedverwanten van Mohammed erkent > < soenna 

SJIRK (g.mv.) onvergeeflijke zonde (andere goden associëren met Allah) 

SJOERA (-s) bewindsraad van wijze mannen 

SOBAT (-s) vriend 

SOEFI (-s) asceet 

SOENNA (g.mv.) stroming: erkent ook de niet-bloedverwanten van Mohammed 

SOERA (-s) elk van de 114 hoofdstukken van de Koran 

SOERAT (-s) brief 

SUMAK (g.mv.) plant > specerij > kleurstof 

TABLA (-s) dubbele trom 

TAHIN (g.mv.) sesampasta 

TAHINA (g.mv.) sesampasta 

TAKBIR (g.mv.) verheerlijking "Allahoe akbar" 

TAKFIR (g.mv.) ontmaskering van een ongelovige 

TAKFIRI (-s) extreme vorm van de Islam 
TALIB/TALEB (taliban) fundamentalist 

TAWAAF (-s) zevenvoudige rondgang om de Kaäba 

TFOE (tw) uitroep van a eer of ergernis 

VALI/WALI (-s) gouverneur 

WOEDOE (-s) rituele reiniging 

WOELA/WOLLAH (tw.) "ik zweer het" 

ZAKAT (-s) het geven van aalmoezen (een van de 5 zuilen van de islam) 

Kampioenviering scrabbleclub Ter Borre Strombeek                  Mia Ruymen 

 
5 september 2022 
 
Die dag werd de kampioenviering gepland, voorafgegaan door een kleine lunch met bestelde broodjes en drank. 
Eindelijk was het zover na 2 jaar. De corona had “stokken in de wielen gestoken”. Eén voor één kwamen we binnen 
in ons lokaal. Mu  en Nicole hadden een s jlvolle en kleurrijke tafel gedekt. Kortom het was feest alom, zelfs de 
jarigen verrasten ons jdens de pauze op wat taart en lekkers.  
Dank u Els, Patrick en Mirèse. 
 
In haar speech gaf onze voorzitster, Mirèse, een paar interessante scrabble- ps en daarna volgde de einduitslag.  Als 
prijs kregen de kampioenen, Marcel, Mia en André, respec evelijk drie, twee of één fles(sen) wijn.  
Mirèse bedankte verschillende leden voor hun inzet, maar vergat zichzelf (hihi). Dan volgde ons 1ste spel van het 
nieuwe seizoen. We waren met 12 spelers.   

 
Maar wat een memorabele wedstrijd!  Er werden 10 solo’s gemaakt, waaronder 3 soloscrabbles.  
Yvonne legde “TAPOTERE” voor 95 pt  en André plaatste “GENCODE” voor 80 pt en “GOUDVERF” voor 66 pt.      
Met het gevolg dat ons persoonlijk gemiddelde aanzienlijk slonk en dat er spij g genoeg 5 spelers waren met minder 
dan 50%.  De einduitslag was 1139 pt en Yvonne won de wedstrijd met 80, 68%. 
Bravo Yvonne! 
 
Moe maar tevreden trokken we huiswaarts.  
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Hoe ik nog stommer was dan nonkel Freddy                               Guido Laurent  

 
De kerstperiode: het hee  iets. Want dan doet iedereen zijn best om het zo sfeervol mogelijk te maken thuis en    
daarbuiten; ook andere instan es organiseren van alles wat in het teken staat van kerst. Zo is er de kerstlo o. Waar 
ik uitbundig aan meedoe. Al jaaaaaren met dezelfde cijfers, maar tot nog toe is dat niet doorgedrongen bij de bazen 
van de Lo o. Zo is er ook de jaarlijkse kerstscrabble. Een jaarlijkse happening die nu één deelnemer extra hee :   
nonkel Freddy. 
 
Nonkel Freddy is iemand die al jd meteen loeiend enthousiast was over alles en nog wat. Zo hee  hij 4 vislijnen, drie 
biljartkeus, twee koersfietsen, een duikerspak en 4 stellen pingpongpale en. 
Sinds kort zijn daar twee scrabbledozen bijgekomen. En meteen verdwenen de vislijnen, de pale en, de keus en de 
fietsen naar de zolder. Hij was een fervente scrabbelaar geworden. 
 
Wie scrabble zegt, denkt meteen aan moeilijke woorden, exo sche benamingen van spinazie, Javaanse wapens en 
Russische instrumenten. Maar nonkel Freddy deed het anders: hij maakte lijstjes. Lijstjes van woorden die  beginnen 
met FAN, lijstjes van woorden die eindigen op ZAK. Enz. 
Het aantal lijstjes steeg met zijn enthousiasme. 
 
De morgen van de kerstscrabble zag ik nonkel Freddy aan het tanksta on waar ik mijn kerstlo o had laten valideren. 
Ik droeg het papiertje beschermend onder mijn overjas, en zag dat nonkel Freddy hetzelfde deed met een ander   
papiertje. Hij grijnsde. “Een nieuw lijstje”, mompelde hij en keek vertederd naar een stukje papier dat hij                 
beschermend onder zijn overjas droeg. 
Zijn lijstjes van woorden die beginnen met markt, auto, fan, stuk, geld, fiets, dam, zeil, enz. had ik al gezien, net als de 
lijsten met woorden die eindigen op markt, goed, cake, seks, aarde en mes. Dank zij het lijstje met woorden op “mes” 
behaalde hij op de zomerscrabble een fantas sche nul toen hij “dreumes” verlengde met “sen”.  
De meervoudregels waren nog niet doorgedrongen bij nonkel Freddy. 
 
Ik verborg mijn lo opapiertje zo goed mogelijk en vroeg, niet geïnteresseerd, “lijstje van wat?”. 
Nonkel Freddy lachte gluiperig, keek samenzweerderig rond alsof er spionnen rondwaarden in het tanksta on, en 
fluisterde toen geheimzinnig : woorden met “kerst”. “In deze periode zijn die heel relevant”. 
Ik gaf hem gelijk, en vertrok naar huis, waar ik me klaarmaakte voor de kerstscrabble. 
 
Op die scrabblepar j schrok ik me een hoedje bij het afroepen van de tussenstand na de pauze. Ikzelf had het er niet 
goed van afgebracht (een maal drie gemist, een maal vier gemist en een verkeerde aanbouw), maar kom. Meedoen is 
belangrijker dan….. 
Maar nonkel Freddy zat in de top en. Op de vijfde plaats. Hij had jdens de pauze met plezier zijn versnapering    
opgegeten (toevallig of niet: een stukje kerststronk), en met de mond nog vol crème au beurre aanhoorde hij de  
voorlopige uitslag. Hij glunderde als een verlichte kerstbal. 
 
Het was dan ook een verrassing van formaat toen hij in de negen ende beurt afgeroepen werd met een nul. Helaas 
voor hem: geen podiumplaats voor nonkel Freddy. 
 
Na de wedstrijd ging ik hem vragen wat er gebeurd was. 
“Dat verdomde lijstje” vloekte hij. 
“Ik noteerde “kerstomaatje”, en ging er van uit dat een kerstoma dan ook wel ging bestaan.” 
Met de tranen in de ogen van het lachen ging ik naar de parking. Ik deed mijn overjas goed dicht want er stond een 
stevig windje. In de auto zag ik mijn lo oformulier liggen. Stomweg vergeten. 
Ik nam het en toen hoorde ik nonkel Freddy roepen : “het moest “kerstomaat” zijn!”. 
En toen ging mijn lo oformulier vliegen. 
 
Waarschijnlijk was ik de enige mens in de wereld, die diezelfde avond hoopte dat zijn lo ocijfers niet zouden          
getrokken worden. 
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 Frunsterdag  Scrabbleclub Munster, Bilzen                           Frany Gregoor 

De schrijfwijze                    Myriam Gallin 
                                  

Iedere scrabbelaar die aan minstens 15 clubavonden van de Munsterse club had deelgenomen in het afgelopen    
seizoen werd uitgenodigd op deze jaarlijkse scrabbledag. 
 

Om 13 uur werden de eerste le ers getrokken voor de 22 deelnemers.  
 

In de eerste par j zagen we voor de pauze 3 scrabbles: RAKKERE, BEWEENT en FIEZELDE (van Erna Darcis en Geert 
Decresson). De tweede hel  oogs e weer 3 scrabbles: BLIJVEN, EQUINOX (van Frany Gregoor en Miet Quintens) en 
BANNENDE. Max 1087. Top 3: Miet Quintens, Frany Gregoor, Mieke Moonen. 
 

Een tas koffie en een stuk cake gaven genoeg calorieën om de tweede par j (met 1 blanco) aan te va en. 
 

In de eerste 9 beurten bleven liefst 8 keer alle getrokken le ers op het bord liggen. Tussendoor soleerde Freddy Van 
Looy met OMZWIK en Guy Mangelschots met REDIGERE. De opvallendste alles-af kwam van Guy Mangelschots en 
Gerda Van Mierlo met MYSTICA. Na 10 beurten bedroeg de voorsprong van Guy al 90 punten. Geen scrabbles meer 
na de pauze, wel twee solo’s: NETJE van Gerda en ZELVE van Guy. Max 1106.  
Top 3: Guy Mangelschots, Rita Van de Ven, Gerda Van Mierlo. 
 

Na zo een zware inspanning was het hoognodig om de innerlijke mens te versterken. Onze kokkinnen Josiane Meers 
en Jacqueline Maris toverden een keur aan fantas sch lekkere pasta’s op tafel. Twee spannende par jen scrabble, 
lekker eten, een wijntje, een gezellige babbel. Wat moet een scrabbelaar nog meer? 
 

Eindstand: 1. Guy Mangelschots,  2. Frany Gregoor,  3. Patricia Janssen 
Beste per reeks: 
G: Rita Van de Ven,  B: Ode e Schepers,  C: Josiane Meers,  D: Jos Claesen 

Een 3-tal weken geleden, was het weer zover. In mijn mailbox vond ik een uitnodiging om mij in te schrijven voor  
“De Schrijfwijzen”.   Ik had er al zin in. 
 

WAAROVER GAAT DIT? 
 

Jaarlijks wordt er in meer dan 100 bibliotheken in gans Vlaanderen op dezelfde dag in oktober en op hetzelfde uur, 
een dictee voorgelezen aan de ingeschreven deelnemers. Het eerste deel van de tekst wordt door iedereen op een 
blad neergepend, natuurlijk met zo weinig mogelijk (of als het kan zonder) fouten. 
Na nog een 2de maal voorlezen en 3 min om alles nog eens goed na te kijken, moeten de bladen worden ingeleverd. 
 

Nadien wordt het tweede deel van de tekst voorgelezen, en bij bepaalde woorden, stopt de lezer 10 sec, terwijl er op 
een scherm het woord uit de tekst verschijnt, maar op 2 verschillende manieren geschreven. Daar moeten de deelne-
mers de juiste uitpikken en de le er die er achter staat noteren. 
vb. capucino       A 
      cappuccino   E 
Hier wordt dus de E genoteerd. Wanneer de hele tekst gelezen is, moet er met de bijeen gesprokkelde le ers een zo 
lang mogelijk woord gevormd worden, wat voor ons, scrabbelaars, niet zo moeilijk is. 
 

WIE IS DE WINNAAR? 
 

Iedereen krijgt een rugzakje met 20 punten. Daarvan worden de fouten in het dictee afgetrokken en de lengte van 
het woord bijgeteld. 
vb. iemand hee  2 fouten gemaakt en een woord van 14 le ers gevormd, dat wordt dus 
20 – 2 = 18 + 14 = 32 punten. 
Diegene met de meeste punten is de grote winnaar. 
En de primussen van alle deelnemende bibs, mogen het op een andere dag nog eens tegen mekaar opnemen. 
De eerste 3 krijgen een prijs. Vorig jaar werd ik zelf tweede en kreeg een boekenbon van boekhandel                        
“De Standaard”. Helaas heb ik dit jaar het podium niet gehaald. Volgend jaar weer beter!    
 

Het is zeker de moeite waard om het eens te proberen. 
Spelplezier gegarandeerd! 
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 IC Heureka Mechelen, 19 november 2022                                  Bert Leyssens    

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

1                         W            

2   E G                   I A    Deelnemers   : 109 

3   M A M                 J U    Beurten   : 22 

4   B I O                   t    Totaalscore    : 975 

5   E N K         F   C     O    Scrabbles   : 3 

6   D E           O H A     F    Solo's    : 0 

7   D     L       H U P   L A    Soloscrabbles   : 0 

8 Z E E V O S S E N   E T E N D  Hoogste beurtscore  : 99 

9   N     N       T   J U K   O  Nulscores (gem./deelnemer) : 1,20 

10       D E     R   G E R S   R  Tops (gem./deelnemer) : 7,66 

11       O N   B E   I   N     Y  Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,66 

12       M     o C E L   T        Getrokken blanco's  : 6 

13       P   A Z E N D            Beurten met Q   : 7 

14 E R E T E K E N S                   

15 G A R E N S   T                      

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

10 ERETEKEN                                 

14 AUTOFAN                                 

15 BEDDENDE - BEDELDEN - BEDELEND - BEDIENDE - BEDOENDE - BEELDDEN - BIEDENDEN - EMBEDDEN 

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 
15 DUO Danny Crabbé en Bert Leyssens met BEELDDEN/EMBEDDEN 

18 DUO Luc Steels en Marianne Van Den Nest met GAINE 

TOPS - TOPPER(s) 
Aantal 17 Danny Crabbé 

NULLEN - TOPPER(s) 
Aantal 6 Patrick De Smet en Joanna Ceulemans 

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

8 
De ZEEVOSSEN zorgen ervoor dat Bertrand De Bouvere en Bert Leyssens hun eerste punten          
verloren. Enkel Danny Crabbé blij  nog aan 100% spelen. 

12 
Het verkleinwoord van FARCE zorgt voor veel stof tot nadenken. 29 nulscores worden genoteerd, 
waaronder 6 spelers uit de top-10 aan de pauze. Danny Crabbé verliest hier pas zijn eerste punten, 
sterk! 

14 
AUTOFAN of niet? 38 spelers maakten deze scrabble en maakten hiermee hun par j goed (of beter). 
Bert Leyssens, Bruno De Bouvere en Paul Serneels maken deze niet, zo wordt de huidige top-3 naar 
achter geslagen. Dirk Van Den Herrewegen komt defini ef aan de leiding. 

21 
Monique Antheunis weet zich naast An Verbeke op de 3e plaats te nestelen. Beide speelsters mogen 
fier zijn op hun presta e en hun reeksoverwinning in respec evelijk reeksen II en III. 

 
Na beurt 2 wisten van reeks IV en V enkel Antonia Nimmegeers (V) en Nicole De Beule (IV) zich ook 
nog eens in de top-10 te nestelen. Spij g genoeg een plaats die ze niet vast konden houden. 
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 Tien keer halve marathon Amersfoort                                   Floris van Ouwerkerk   

Sinds 2012 organiseert Wytze Groen samen met Twan Swenker elk jaar in Amersfoort een halve marathon, met op 
een dag vier scrabblepar jen (van 10.00 uur tot 22.00 uur). Omdat we dit jaar aan de ende edi e toe waren (in 
2020 kon het niet doorgaan), lijkt het me aardig om eens op de en edi es terug te blikken. 
 

Er zijn in alle edi es 265 scrabbelaars – 165 keer een vrouw en 100 keer een man – geweest die aan alle vier de    
par jen in een edi e hebben meegedaan. De negende edi e had met 19 scrabbelaars in alle par jen de minste    
deelnemers, terwijl de zevende edi e met 35 scrabbelaars de meeste deelnemers telde. 
Er hebben 69 verschillende personen meegedaan: 41 vrouwen en 28 mannen. 
 

Er zijn twee mensen die alle 40 par jen gespeeld hebben, te weten: Esther Bruins en Floris van Ouwerkerk. 
Er zijn ook twee mensen die in alle edi es wel mee hebben gespeeld, maar beiden twee par jen hebben moeten 
missen, te weten: Jeane e Bree en Maaike Hoek. 
 

Er is al jd gespeeld met het maximum van de computer. Van 2012 tot en met 2017 werd degene met de minste 
plaatspunten de winnaar, vanaf 2018 is dit de speler met de hoogste totaalscore. 
 

Alle en edi es zijn gewonnen door Floris van Ouwerkerk. 
Jan Cornet werd het vaakst tweede, namelijk in 2013, 2015, 2016, 2017 en 2018. Met daarbij de derde plaats in 2012 
hee  Jan Cornet zes keer het podium gehaald. 
Jan de Kruiff werd tweede in 2012 en 2014 en derde in 2016, Jan Tiek werd tweede in 2019 en derde in 2014 en de 
tweede plaats was in 2021 voor Wesley Eikenaar en in 2022 voor Bert van der Loo. 
De volgende personen werden enkel derde: Jos van Rooijen in 2013 en 2015, Luc Moelants in 2017, Dave De Schacht 
in 2018, Karin van Linden in 2019, Nana Van Den Bossche in 2021 en Ronny Ru en in 2022. 
Zo hebben er dus twaalf verschillende personen op het erepodium gestaan. 
 

Van de 40 gespeelde par jen zijn er 27 gewonnen door Floris van Ouwerkerk; Jan Cornet won er 5, Dave De Schacht 
3 en Jan de Kruiff, Jan Tiek, Bert Leyssens, Bert van der Loo en Wesley Eikenaar allen 1. 
 

Het maximum bij vier normale par jen loopt uiteen van 3895 in 2017 tot 4322 in 2021. In 2019 en 2022 is het     
maximum met 4452 en 4681 nog hoger, maar dit is te verklaren door twee speciale par jen: de alles-afpar j 
(maximum 1339) in 2019 en de blancopar j (maximum 1281) in 2022. Het gemiddelde maximum bij de 38 normale 
par jen is afgerond 1032,37; inclusief de 2 speciale par jen is dit exact 1046,25. Bij de normale par jen was het  
par jmaximum met 849 (in 2015) het laagst en met 1256 (in 2022) het hoogst. 
 

Er zijn in totaal 761 beurten gespeeld. Zowel in 2016 als in 2018 waren er 80 beurten, terwijl 2022 slechts 69 beurten 
telde. Opvallend is dat van alle par jen geen enkele 22 beurten duurde. Het gemiddelde per beurt van de 38        
normale par jen is afgerond 53,74; inclusief de 2 speciale par jen is dit afgerond 54,99. 
 

Er zijn in totaal 73 solo's* gelegd door 25 verschillende personen. Floris van Ouwerkerk maakte 26 keer een solo; 
gevolgd door Jan de Kruiff met 7, Jan Cornet en Bert Leyssens met beiden 5, Dave De Schacht en Jan Tiek met beiden 
4, Bert van der Loo met 3 en Koen van Lankveld met 2; 17 anderen maakten elk 1 solo. 
Naast de solo's zijn er ook 10 soloscrabbles* gelegd. Floris van Ouwerkerk kreeg dit 7 keer voor elkaar, Jan Cornet 2 
keer en Jef Wuyts maakte er 1.                                 
 

* Met evenveel punten als het computermaximum; zaalsolo's en zaalsoloscrabbles zijn niet meegerekend. 
 

De computer was de spelers in 87 beurten te slim af. In 2017 lukte dat de computer slechts een keer in een van de 
vier par jen, terwijl hij zowel in 2019 als in 2022 de spelers maar liefst der en keer de baas was. Naast de drie keer 
in 2017, vond de computer enkel in een par j in 2013 niet meer punten dan de spelers. 
 

218 scrabbles wisten hun weg naar het bord te vinden. 2016 en 2017 telden slechts 17 scrabbles, terwijl in 2013 en 
2021 22 scrabbles op het bord kwamen. De alles-afpar j had een aanzienlijk aandeel in de 28 scrabbles in 2019 en 
mede door de blancopar j waren er 33 scrabbles in 2022. Gemiddeld telde een par j ruim 5 scrabbles (afgerond 
5,16 zonder de speciale par jen en exact 5,45 bij alle par jen). 
Van alle scrabbles waren er vijf een negenklapper; een daarvan werd enkel door Jos van Rooijen gevonden. 
 

Mijn dank gaat allereerst uit naar Wytze Groen en Twan Swenker; zonder hen was deze halve marathon er nooit 
geweest. Maar ik wil ook de hazen, bordbedienden en de mensen van het wijkcentrum Het Klokhuis bedanken.    
Zonder al deze hulp, had ik nu geen verslag over dit mooie scrabble-event kunnen schrijven. 
 

Ik hoop nog een aantal mooie edi es van de halve marathon mee te mogen maken. 
 

Wie een overzichtje van de gelegde solo’s wil dit kan aanvragen bij de webmaster, webmaster@ntsv.eu. 
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G  D K A A R S N E E U W 

 R E B  M   E C  E  D  K Z  E  T 

IJ E Z D V A J N O L E G 

E   E K E R S T B O O M L 

E   E N N L Z H E R T L F 

H B T G O L C L E S I A 

E  P B R E D  I G  I T D M 

R I R I O L L G  W S U  I 

D E E E R O E H H R O L 

E K N E T K B N I E G I 

R S I M T S R E K K I E 

S D D K O N I N G E N D 

Oplossing puzzel De Woordenaar augustus 2022 : WOORDENAAR 

 

      
DECEMBER 

DINER 
DONKER 
ENGELEN 

EZEL 
FAMILIE 

GEBOORTE 
  

  
GEZELLIGHEID 

GOUD 
HERDERS 

KAARS 
KERSTBOOM 
KERSTSTOL 
KERSTMIS 

  
KONINGEN 

KRIBBE 
LICHTJES 

PIEK 
SNEEUW 

STER 
WIEROOK 

Bij het wegstrepen van de opgegeven woorden komt een zin naar voor. 
Oplossing uiterlijk op 20/01/2023 naar dewoordenaar@ntsv.eu. 

 
  De winnaar zal worden uitgeloot op de interclub Ypsilon Heist  op 29/01/2023. 


