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Kader

 De enquête werd opgesteld door de RVB en Jill Suykens

 Bevraging naar de scrabble-activiteiten en interesses in wedstrijden van de leden, 

opgedeeld in 3 perioden: pre corona (vóór 13/3), tijdens (13/3 tot nader bericht) en 

post corona (wanneer zo goed als alle veiligheidsmaatregelen worden geschrapt)



Respons

 De enquête werd verstuurd naar alle 

NTSV-leden met een bekend 

mailadres = 77% (356/463)

 175 leden hebben deelgenomen aan 

de enquête dwz 49% van alle leden 

met een mailadres, of 38% van alle 

leden

respons
175
49%

non-respons
181
51%



Respons

 De oudste leeftijdsklasse is iets minder vertegenwoordigd in de steekproef, en deze van 45-
54 en 55-64 jaar iets meer

 Desondanks is de steekproef representatief (naar geslacht en leeftijdsklasse), dat maakt dat 
alle resultaten kunnen veralgemeend worden 

jonger dan 35; 2%

35 t/m 44; 3%

45 t/m 
54; 8%

55 t/m 64; 24%

65 t/m 74; 38%

75 en ouder; 24%

Populatie
jonger dan 35; 3%

35 t/m 44; 1%

45 t/m 54; 
10%

55 t/m 64; 29%

65 t/m 74; 39%

75 en ouder; 18%

Steekproef



Pre corona (voor 13/3/20)



Hoe vaak (gemiddeld genomen) nam je deel 

aan clubwedstrijden?

 7% speelt geen clubwedstrijden

 Bijna de helft speelt 1x per week of 

tweewekelijks

 4 op 10 speelt meermaals per week

1x per maand of 
minder; 4%

1x per 2 weken; 
18%

1x per week; 30%

meerdere keren 
per week; 41%

niet; 7%



Hoe vaak nam je deel aan interclubs?

 1 op 3 neemt nooit of zelden deel 

aan IC’s, dat is minder dan de helft 

van alle NTSV-leden die effectief 

nooit deelneemt

 42% neemt deel aan minstens 7 IC’s

per jaar, dit is meer dan in het 

algemeen bij de NTSV-leden (27%)

 Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 

de respons op de taalenquête (2019)

2 tot 6 per jaar; 23%

7 of meer per jaar; 
42%

nooit of zelden (max 1x 
per jaar); 34%



Scrabbelde je al digitaal/online?

 De helft scrabbelde al online 
voor de lockdown

 Het merendeel hiervan deed 
dat via een app, de helft 
(ook) tegen de computer

 Slechts 11% speelde live via 
Skype of een andere 
toepassing

 Gemiddeld duidt men 1,32 
antwoorden aan

 55-64-jarigen speelden 
significant meer via een app

90
ja

51%

84
neen
48%

65
72%

10
11%

44
49%

via een app live via Skype of
andere toepassing

tegen de
computer



Tijdens corona (13/3/20-?)



Heb je tijdens de lockdown gescrabbeld?

 Bijna 8 op 10 heeft tijdens de 

lockdown gespeeld

 Alle manieren van spelen 

werden meer vermeld

 Gemiddeld duidt men 1,77 

antwoorden aan

 65-74-jarigen speelden 

significant meer tijdens de 

lockdown

 55-64-jarigen speelden 

significant meer via een app, 

75-plussers meer met mensen 

uit hun persoonlijke bubbel

138
ja

79%

37
neen
21%

79
58% 67

49%
57

42% 40
29%

via een app live via Skype
of andere
toepassing

tegen de
computer

met mensen
uit mijn

persoonlijke
bubbel



Heb je tijdens de lockdown gescrabbeld?

 21% heeft niet gespeeld, voor 

bijna de helft is dit omdat 

men geen mogelijkheid had

 4 op 10 geeft (ook) aan dat 

men geen behoefte had aan 

spelen

47%

39%

14%

geen mogelijkheid toe

geen behoefte aan

andere



Post corona



In welke mate heb je behoefte aan de 

heropstart van de "normale" clubwedstrijden?

 Slechts een kwart wil 

onmiddellijk deelnemen, los 

van maatregelen

 1 op 5 haakt “tijdelijk” af ifv

corona

 Meer dan de helft wil enkel 

deelnemen bij toepassing van 

maatregelen

 Geen significante verschillen 

naar leeftijd

Ik ga voor 
onbepaalde tijd 

passen, even 
afwachten hoe de 

corona-problematiek 
evolueert; 21%

ik zou enkel willen 
deelnemen indien er 

maatregelen van 
toepassing zijn; 54%

ik zou onmiddellijk 
willen deelnemen, 

ongeacht of er 
maatregelen van 

toepassing zijn; 25%



In welke mate heb je behoefte aan de heropstart 

van de interclubs en/of andere organisaties?

 9% heeft geen behoefte meer aan 

interclubs e.d. en 21% haakt 

“tijdelijk” af ifv corona

 Slechts 17% wil deelnemen, los van 

maatregelen

 De helft wil enkel deelnemen bij 

toepassing van maatregelen

 Geen significante verschillen naar 

leeftijd

geen antwoord; 5% ik heb geen behoefte 
meer aan dergelijke 

organisaties; 9%

Ik ga voor onbepaalde 
tijd passen, even 

afwachten hoe de 
corona-problematiek 

evolueert; 21%
ik zou enkel willen 

deelnemen indien er 
maatregelen van 

toepassing zijn; 49%

ik zou onmiddellijk 
willen deelnemen, 

ongeacht of er 
maatregelen van 

toepassing zijn; 17%



Welke maatregelen moeten dan gehanteerd 

worden voor jou? (meerdere antwoorden mogelijk)

 De maatregelen die spelers wensen om 

deel te nemen, zijn gelijkaardig bij 

clubwedstrijden en interclubs

 9 op 10 vraagt de anderhalvemeter-regel 

te respecteren

 Meer dan 4 op 10 vraagt (ook) het dragen 

van mondmaskers

 Handen ontsmetten na het doorgeven van 

briefjes is gewenst door 1 op 4 

(interclubs) en 1 op 5 (clubwedstrijden)

 Daarnaast worden ook nog andere 

maatregelen gevraagd

 Gemiddeld duidt men 1,76 resp 1,69 

antwoorden aan

 Geen significante verschillen qua leeftijd

38
41%

84
90%

23
25%

19
20%

36
43%

75
89%

18
21%

13
16%

dragen van mondmaskers afstand van 1.5 meter
behouden

na het doorgeven van briefjes,
telkens de handen ontsmetten

andere

clubwedstrijden interclubs e.d.



Welke maatregelen moeten dan gehanteerd 

worden voor jou? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Andere maatregelen die gevraagd/voorgesteld worden, zijn:

 Ontsmetten van handen: bij aankomst en vertrek, na toiletbezoek, na de pauze, na x aantal tijd

 Ontsmetten van tafels en stoelen, handschoenen dragen (zeker hazen en wedstrijdleider)

 Handgel: voorradig of iedereen verplicht meebrengen

 Beurtbriefjes: vaste en/of meerdere hazen, geen doorgeefsysteem maar alles ophalen via een 

mandje, online ipv manueel

 Zaalinrichting: aparte in- en uitgang, eenrichtingsverkeer

 Mondmaskers af eens men plaatsneemt

 Spelers brengen zelf scoreboekje en wedstrijdblad mee

 Wie niest en hoest blijft thuis, eventueel temperatuur nemen

 Te bekijken ifv de deelnemers (al dan niet risicogroep, aantal) en de locatie, eventueel deels 

fysiek deels online maar dan zonder klassementen

 Elektronisch  betalen



Hoe vaak zou je willen deelnemen aan…?

 Het aantal afhakers (al dan niet 

tijdelijk) bij interclubs is groter 

dan bij clubwedstrijden

 Waar 7 op 10 met dezelfde 

frequentie wil deelnemen aan 

clubwedstrijden, is dat voor 

interclubs nog 57%

 Er zijn enkele leden die minder 

frequent fysiek willen spelen, 

anderzijds zijn er ook die vaker 

dan voordien willen spelen

21%

2% 5%

69%

3%

30%

9% 2%

57%

2%

nvt (geen behoefte
meer, voor

onbepaalde tijd
passen)

geen antwoord minder vaak dan
voordien

even vaak als
voordien

meer dan voordien

clubwedstrijden interclubs e.d.



Frequentie voor en na (interclubs)

 Van de leden die nooit of zelden deelnemen aan interclubs e.d., geeft een kwart aan 

geen behoefte meer te hebben aan dergelijke organisaties

 Van de frequente interclubbers geeft 6 op 10 aan dat ze enkel willen deelnemen mits 

maatregelen

2%
10%

2%
2%

25%
29%

10%

27%

46%

60%

37%

20% 21%
10%

2 tot 6 per jaar (41) 7 of meer per jaar (73) nooit of zelden (max 1x per jaar) (60)

ik zou onmiddellijk willen deelnemen, ongeacht of er maatregelen
van toepassing zijn

ik zou enkel willen deelnemen indien er maatregelen van
toepassing zijn

Ik ga voor onbepaalde tijd passen, even afwachten hoe de corona-
problematiek evolueert

ik heb geen behoefte meer aan dergelijke organisaties

geen antwoord

Voor de clubwedstrijden waren er geen significante 

verschillen



Frequentie voor en na

 Van de leden die geen behoefte meer hebben aan dergelijke organisaties, nam bijna iedereen zelden 
of nooit deel

 Van diegenen die enkel willen deelnemen mits maatregelen, zijn er de helft trouwe interclubbers

 Anderzijds van de leden die onmiddellijk willen deelnemen, los van maatregelen, zijn de helft 
eveneens trouwe interclubbers (in aantal zijn dit er echter veel minder)

3%

44%

94%

26% 21%

33%

6%

22% 28%

19%

52% 52%

Ik ga voor onbepaalde tijd passen, even
afwachten hoe de corona-problematiek

evolueert (36)

ik heb geen behoefte meer aan dergelijke
organisaties (16)

ik zou enkel willen deelnemen indien er
maatregelen van toepassing zijn (85)

ik zou onmiddellijk willen deelnemen,
ongeacht of er maatregelen van toepassing

zijn (29)

geen antwoord nooit of zelden (max 1x per jaar) 2 tot 6 per jaar 7 of meer per jaar



Ben je van plan om na de corona-lockdown

(nog) digitaal/online te spelen?

 63% is van plan om ook na de 

lockdown nog digitaal te spelen

 Voor 2 op 3 is dat via een app, 

maar ook 35% zegt nog live via 

Skype e.d. te zullen spelen

 Gemiddeld duidt men 1,5 

antwoorden aan

 55-64- en 65-74-jarigen zijn 

significant meer dan de 75-

plussers van plan om digitaal te 

blijven spelen

geen antwoord; 
2%

ja; 63%

neen; 35%

79
68%

67
35%

57
47%

via een app live via Skype of
andere toepassing

tegen de
computer



Digitaal scrabbelen evolutie

 Alle manieren van digitaal scrabbelen 

hebben nieuwe spelers aangetrokken 

tijdens de lockdown, de meesten zijn 

ook van plan om dit te blijven doen

 Spelen via een app was al goed 

ingeburgerd bij de NTSV-leden, en 

zal ook populair blijven

 De lockdown zorgde er wel voor dat 

live spelen via Skype of een andere 

toepassing een boost kreeg (bijna 4 

op 10), 22% geeft aan dit ook te 

willen blijven doen 

37%

6%

25%

46%

39%

33%

43%

22%

30%

via een app live via Skype of andere
toepassing

tegen de computer

pre tijdens post

Basis = alle respondenten, dus niet alleen diegenen die digitaal spelen itt tot vorige analyses



Vrije commentaar
 35 respondenten hebben vrije commentaar gegeven

 In de eerste plaats heeft dit betrekking op het primeren van veiligheid en gezondheid boven 

het spelletje zelf

 Velen missen het sociaal contact

 Bezorgdheden over 1,5m-afstand, het doorgeven van beurtbriefjes worden opnieuw herhaald

 Voor- en tegenstanders van mondmaskers

 Ideeën over digitaliseren

 Bedenkingen over financiële haalbaarheid voor organisatoren interclubs bij lager aantal 

deelnemers (zeker wanneer in risicogroep) ifv eventuele maatregelen

 Wat met de lopende competitie en klassement, en wat met een seizoen?

 Lovende woorden voor de clubs en verantwoordelijken die digitale clubwedstrijden hebben 

georganiseerd!



Conclusie

 De helft van de aangeschreven leden heeft deelgenomen

 Een kwart heeft tijdens de lockdown niet gescrabbeld, vooral omdat men geen mogelijkheid had

 De lockdown heeft er wel voor gezorgd dat veel leden de weg hebben gevonden naar digitaal 

scrabbelen, de meesten zijn dan ook van plan om dit te blijven doen

 Spelen via een app was al goed ingeburgerd bij de leden, maar vooral het live spelen via Skype of 

een andere toepassing kende een groei van 25% tijdens de lockdown (met dank aan de 

initiatiefnemers!) 

 De heropstart van fysieke activiteiten zal niet evident zijn; 1 op 5 haakt voor onbepaalde tijd af 

en wacht af hoe de corona situatie zal evolueren. Ongeveer de helft wil enkel deelnemen aan 

clubwedstrijden en/of interclubs e.d. mits de invoering van maatregelen. Belangrijk hierbij is dat 

44 frequente interclubbers (deelname minstens 7 IC’s) dit aangeven!

 9 op 10 (oftewel 45% van het totaal) wil dat de anderhalvemeter-regel wordt gerespecteerd, meer 

dan 4 op 10 vraagt (ook) het dragen van mondmaskers, handen ontsmetten na het doorgeven van 

briefjes is gewenst door 1 op 4 (interclubs) en 1 op 5 (clubwedstrijden)


