
Passies

Wie scrabble zegt, zegt Luc Moelants. Onze 
collega van de laaddienst doorkruist al 22 jaar  
het ganse land met één en hetzelfde 
scrabblebord in de hand. Wist je dat hij jaarlijks 
tussen de 12.000 en 15.000 kilometer aflegt voor 
zijn (spel)plezier?

Passie en grote liefde
Het begon allemaal 22 jaar geleden met een andere 
passie, voetbal. Een blessure verplichtte hem om een 
andere hobby te zoeken. Via de Streekkrant ontdekte 
Luc de Mechelse scrabbleclub Heureka. Wat begon 
als een occasioneel spelletje, groeide uit tot een ware 
passie. Nu neemt Luc minstens driemaal per week deel 
aan clubwedstrijden. 
Amusement en sociaal contact zijn belangrijk voor Luc. 
Gelijkgestemden onder elkaar, het hoofd gebogen over 
een bord: van het één komt al wel eens het ander. Hoe 
gaat het gezegde alweer? Wie geluk kent in het spel, kent 
geen geluk in de liefde. Luc bewijst het tegendeel! Niet 
alleen staat hij 14de op de ranglijst van scrabblespelers 
in België en Nederland, hij ontmoette ook nog eens zijn 
echtgenote (zelf een fervent speelster en nummer 24 op 
de ranking) op één van zijn vele scrabbleavonden. 

insPiratiebron
Letterlijk alles is een bron van inspiratie voor het 
vormen van nieuwe woorden. Hij haalt de letters 
van zijn eigen naam door elkaar, hij vormt woorden 
met de letters van nummerplaten of puzzelt met 
de opschriften van de talloze vrachtwagens die de 

“De letter ‘Q’ is mijn lievelingsletter. En 
het woord ‘sequoia’ het mooiste woord: 

het leverde me ooit de topscore van 
270 punten op”

scrabble
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terreinen van Eternit elke dag oprijden. Of hij gebruikt 
zijn andere grote passie muziek. 

DE TROEVEN VAN HET SPEL
Elk spel is anders: je ontdekt telkens nieuwe woorden. 
Daarbij gaat het niet alleen om woordenkennis, scrabble 
spelen is ook een kwestie van strategie. Je hebt inzicht 
nodig in het spel, je moet nadenken waar de letters 
het best worden gelegd om zoveel mogelijk punten te 
scoren. Woordenkennis heeft Luc in overvloed. In het 
offi  ciële scrabblewoordenboek (opgesteld op basis van 
de Van Dale) staan meer dan 500.000 woorden. Daarvan 
kent Luc er zeker meer dan 100.000. De ultieme kick? 
Een solo. Wanneer hij een woord kan vormen dat door 
niemand anders werd gevonden en dat ook nog eens 
meer punten oplevert dan de woorden van andere 
spelers. Puur genieten is dat.

WEDSTRIJDJE?
In België en Nederland alleen al bestaan er 35 
scrabbleclubs. Tussen deze clubs onderling worden 
verschillende interclubwedstrijden per jaar georganiseerd 
en eenmaal per jaar is er een clubkampioenschap. Dan 

Spelregels

∆  Een scrabblespel bestaat uit maximaal 22 spelbeurten. 

∆  Iedere speler heeft zijn/haar eigen bord voor zich. 

∆  De voorzitter kiest 7 willekeurige letters die iedere speler 
moet nemen. 

∆  Binnen een tijd van 2,5 minuten probeert iedere speler een 
woord te vormen. 

∆  Na afl oop van de tijd geeft elke speler zijn/haar 
oplossing door met de coördinaten van de letters. 

∆  Daarna begint een nieuwe beurt met zeven 
nieuwe letters. 
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Dit bord levert meer dan 1320 punten op.

strijden de vijf beste spelers per club als één team tegen 
elkaar. Het gaat er meestal gemoedelijk aan toe tijdens 
zo’n wedstrijden. Maar af en toe wordt er wel eens goed 
gevloekt als iemand anders een woord vindt wat hij zelf 
over het hoofd heeft gezien. Dju toch!

EUFORIE
13 januari 2013 was een historische dag voor Luc. Hij 
won zijn eerste interclubwedstrijd ooit. “Een gevoel van 
pure euforie overviel me”, vertelt hij. Twee weken na 
zijn fantastische overwinning 
glundert hij nog. 
Profi ciat Luc!
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