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  Voorwoord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer deze edi e verschijnt zijn er reeds 2 IC’s van het nieuwe NTSV-seizoen gespeeld en is onze nieuwe website 

een kleine maand ac ef. Iedereen zal er zich ondertussen wel zijn weg terug gevonden hebben.  
 

Voor 2023 wens ik u, samen met het bestuur, een goede gezondheid, wat toch belangrijk is in ons leven.     

Verder veel plezier, leuke scrabblepar jen, weinig nulscores, af en toe een lach en een traan gespijsd met  

leuke babbels. En komt daar nog een solo of scrabble-solo bovenop of wie weet zelfs een soloscrabble dan is 

dit  jullie allen van harte gegund. 
 

Het ledenbestand van het NTSV kende een flinke terugval, ongetwijfeld zit het corona- jdperk hier voor iets 

tussen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. In april start er in Wilrijk, Antwerpen een nieuwe club:    

Scrabant Antwerpen onder impuls van Godelieve Monden en Gilbert Devos. Zij staan te popelen om officieel 

van start te gaan. Welkom Scrabanters!! 
 

Wie niet genoeg hee  aan interclubs, kampioenschappen of clubwedstrijden kon zich inschrijven voor een 

scrabble-weekend in maart in Heist, georganiseerd door Bertrand, Nadine, Paul en Nana. De inschrijvingen zijn 

hiervoor reeds afgesloten. 
 

Ook de Chipka’ers zi en niet s l. De eerste edi e van een heuse enkamp ligt al een jdje achter ons. Tijd 

voor een 2de edi e dacht men. En die vindt plaats op 15 en 16 juli 2023 in de school Sint-Jozef in Overmere. 

Alle info hiervoor kan je vinden op onze kalender onder nevenac viteiten. Wie geabonneerd is op de      

nieuwsflash hee  die info ook ontvangen. Inschrijven kan tot uiterlijk 7 juli 2023.  
 

En dan zijn er nog de talrijke plaatselijke ini a even om de taalhonger te s llen. Denk maar aan de               

Simmekesdag, Frunsterdag, zoektochtjes voor clubleden, allerlei scrabble-ini a even die hopelijk tot de      

oprich ng van een scrabbleclub leiden die zich wil aansluiten bij ons verbond. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugde.  
 

Zoals je ziet, scrabbelaars zi en niet s l … 
 

Uw voorzi er, 

Chantal Naessens 
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Ledenbestand 2022 doorgelicht           Chantal Naessens 

De laatste doorlich ng dateert van 2020. Bij de start van het seizoen 2020 telde het ledenbestand 452 leden             
(- 6 t.o.v. een jaar voordien). Bij de start van het seizoen 2021 telde het ledenbestand 432 leden (-20 t.o.v.  een jaar 
voordien). Bij de start van het seizoen 2022 telde het ledenbestand 415 leden (-17 t.o.v. een jaar voordien). Bij de 
start van het seizoen 2023 telde het ledenbestand 392 leden (- 23 t.o.v. het jaar voordien). Ongetwijfeld hee  het 
corona jdperk een sterke invloed gehad op ons ledenbestand.     

In 2022 werden 8 leden ingeschreven en keerde 1 lid terug van weggeweest. Per 01.01.23 werden 46 leden                   
uitgeschreven, 7 leden keerden terug van weggeweest en 7 leden schreven zich in. 1 lid die zich in de loop van 2022 
inschreef, werd terug uitgeschreven per 01.01.23. 5 spelers transfereren per 01.01.23.  

1. Clubs op 1 januari 2023 (in volgorde van hun totaal aantal leden op 01.01.23) 

 

     AANTAL             LEEFTIJD (in 2022) 
clubnaam loca e M V totaal aangroei min max gem 
LITTERA TESSENDERLO 14 21 35 0 47 88 66,46 
YPSILON HEIST 11 23 34 -1 31 87 66,24 
DIE SCORE BRUGGE 8 20 28 -2 39 87 68,71 
MUNSTER BILZEN 8 14 22 -4 50 84 65,36 
‘T PEIRT DENDERMONDE 8 10 18 1 60 82 68,44 
ALFABET PUTTE 10 8 18 -1 29 83 67,72 
BLANCO TIELT 8 9 17 -3 37 72 59,65 
HOMERUS GENT 5 10 15 0 59 88 71,73 
ARENDSOOG AMSTERDAM 8 6 14 0 22 83 60,50 
VERBA ROTSELAAR 3 11 14 1 61 81 71,86 
SWENTIBOLD BORN 4 10 14 2 44 78 65,43 
NEGENHOF ST-P.-LEEUW 3 10 13 -2 67 87 77,77 
CHIPKA AALST 6 6 12 -3 34 81 57,42 
FAIR PLAY DESTELBERGEN 5 7 12 -1 37 82 61,50 
COXHYDE KOKSIJDE 4 8 12 -1 46 81 67,33 
TER BORRE STR-BEVER 2 9 11 -1 67 85 76,55 
ALLES AF ANTWERPEN 5 6 11 -3 54 86 71,73 
LETTERGREEP AMERSFOORT 2 9 11 1 53 89 69,64 
HEUREKA MECHELEN 5 6 11 0 17 69 55,91 
QUERCUS RONSE 4 6 10 -3 37 76 64,80 
VANDALEN SCHOTEN 4 6 10 0 41 78 64,60 
DE WASE SINT-NIKLAAS 5 4 9 0 60 75 66,22 
A-STIJGER VELDHOVEN 1 7 8 -1 61 82 73,50 
SYNTHESE MENEN 5 2 7 1 52 88 63,57 
SYLLABE IZEGEM 2 5 7 0 32 91 61,57 
IT UTRECHT 2 5 7 -1 59 83 73,75 
YPSILON JETTE 1 5 6 -1 64 98 75,00 
EVERNA EVERE 1 5 6 -1 69 87 79,33 
    144 248 392 -23 17 98 67,09 
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- Het NTSV telt 23 Vlaamse clubs en 5 Nederlandse clubs. 
- Qua aantal leden is Li era Tessenderlo de grootste, met 1 lid meer dan de 2de grootste club, Ypsilon Heist. 
- Het gemiddelde aantal spelers per club is 14,00. Dit is een daling met 0,82 ten opzichte van begin 2022.     
- 5 clubs zagen hun ledenaantal groeien, 7 clubs hielden hun aantal status-quo en bij 16 clubs verminderde het      

ledenaantal. Bij Munster Bilzen verminderde het aantal leden met 4. Swen bold Born (+2) kende de grootste groei.  
- Het percentage dames bedraagt 63,27 %.  
- 23 clubs tellen meer vrouwen in hun gelederen, 4 clubs meer mannen, 1 club evenveel mannen als vrouwen.   
- De gemiddelde lee ijd van de vrouwen binnen het NTSV is 69,39 jaar en die van de mannen 63,13 jaar.  
- Het algemeen gemiddelde bedraagt nu 67,09 jaar. 
- 14 clubs zi en, qua gemiddelde lee ijd, onder die grens. 
- De ‘jeugdigste’ club is Heureka Mechelen met een gemiddelde lee ijd van 55,91 jaar en de ‘oudste’ club is Everna 

Evere met een gemiddelde lee ijd van 79,33 jaar.  

2. Lee ijdsgroepen op 1 januari 2023 

De senioren (+55) beslaan 88,43 % van het totale ledenbestand. Het ledenbestand telt nog slechts 1 jeugdspeler. 
Hoewel het ledenbestand voor 62,98 % uit vrouwen bestaat, zijn er bij de jeugdleden, jongvolwassenen, veteranen 1 
en veteranen 2 meer mannen dan vrouwen.  Bij de senioren (+55) zijn er meer  vrouwen dan mannen. 

                                                          Lee ijdsgrenzen                  M                         V                       Totaal                  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Per regio op 1 januari 2023    

Onderstaande lijst is gesorteerd op het grootste aantal clubs per regio. West-Vlaanderen telt de meeste leden met 
26,99 % van het totale ledenbestand.  

                                                                                              Aantal clubs                 Aantal leden                                 

West-Vlaanderen  6          105 
Oost-Vlaanderen  6    76 
Limburg  2    57 
Nederland  5    54 
Vlaams-Brabant  5    50 
Antwerpen  4    50 
Totaal 28  392 

 

Jeugdleden 00 t/m 17     1     0     1     0,26 
Jongvolwassenen 18 t/m 34     4     1     5     1,28 

Veteranen 1 35 t/m 44     8     4   12     3,06 

Veteranen 2 45 t/m 54   22   12   34     8,67 

Senioren 1 55 t/m 64   37   48   85   21,68 

Senioren 2 65 t/m 74   44 111 155   39,54 

Super-Senioren 75 t/m 99   28   72 100   25,51 

Totaal   144 248 392 100,00 
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Spelen met verkleinwoorden                                                       Freddy Van Looy 
 

Bij het scrabbleclubje BilSen van de senioren in Bilzen, een groepje van zo’n twin g fana eke spelers, wordt wel 
eens diep nagekaart over bepaalde toestanden die jdens een spel ontstaan zijn. 
Zo ook bij de laatste par j. Volg maar … 
 
Op O1 ligt SPADE. Iemand doet een loffelijke poging om dat te verlengen tot op het aanlokkelijke rode X3-vakje met 
SPADETJE. Bij controle wordt dat echter niet aanvaard. Consterna e alom! 
Voor de hand liggende vraag: “Wat is dan het verkleinwoord van SPADE?” 
Dat blijkt SPAATJE te zijn … Dat staat zelfs als afzonderlijk woord in de Van Dale. 
Maar SPAATJE kan ook het verkleinwoord zijn van SPA, in diverse betekenissen: een ‘waterke’ (blauw of rood), een 
instelling met wellnessvoorzieningen of een bubbelbad. 
We kijken even naar vergelijkbare woorden en onderzoeken of die  een ‘normaal’ verkleinwoord hebben. 
 
GADE, verouderd woord voor echtgenoot of echtgenote, wordt GADETJE. Of zou hier misschien ook GAATJE        
kunnen? Natuurlijk kan dat, want GA is een verouderde verkorte vorm van GADE. Maar GAATJE kan ook een klein 
gat zijn, en in dat geval is GATJE ook goed, tenminste als je daarmee een klein kontje bedoelt. 
 
Met het woord KADE kan je ook diverse kanten uit. In een eerste opwelling zou je dan KADETJE zeggen, met de 
klemtoon op de A. Als je de klemtoon verlegt naar de E, dan wordt het  KADETJE, een klein broodje. Als je doelt op 
een student van een militaire school of een jong lid van een sportvereniging, dan zou je CADET moeten schrijven. 
Of is KAATJE misschien ook correct? Inderdaad, want KA is een verkor ng van KADE. KA kan ook een bazige vrouw 
of een kauw zijn, en daar zijn ook kleine exemplaren van. 
 
Met LADE komen we een ander probleem(pje) tegen: is het LADETJE of LAATJE? 
LAATJE  is een kleine lade en komt ook als afzonderlijk woord in de Van Dale voor. Maar een LAATJE kan ook een 
kleine LAAT zijn, en dan hebben we het over een horige, een halfvrije die onroerend goed in gebruik had. 
Spreek LADETJE uit met de klemtoon op de tweede le ergreep, en je krijgt het verkleinwoord van LADETTE,      
waarmee een wilde meid bedoeld wordt. 
Vreemd, want bij het zoeken naar het verkleinwoord van een vergelijkbaar woord op –ETTE zoals VEDETTE, blijkt 
dat VEDETJE niet juist is: dat moet VEDETTETJE zijn. Daarentegen is LADETTETJE niet correct! 
 
En wat doen we met een kleine MADE, zo’n kop- en pootloze larve van een insect? Wordt dat een MADETJE of een 
MAATJE?  Beide kunnen, want een andere betekenis van MADE is een weide of hooiland, en een MAAT is ook een 
weide bij een huis. Uiteraard kan MAATJE ook een kleine moeder zijn, of een kleine MAAT in de zin van een         
hoeveelheid, afme ng of kameraad. 
 
En wat dacht je van WADETJE of WAATJE als verkleinwoord voor WADE? Beide zijn goed, want WA is een            
verkor ng van WADE. WADE hee  verschillende betekenissen: knieschijf, holte boven de kuit onder de knie, kleed 
om iets te bedekken of een groot treknet met een zak in het midden. 
En wat doe je met WADJE en WATJE? Dat vogel je zelf wel uit ;-) 
 
Wie de lijst met wijzigingen in de SWL 2023 even bekeken hee , hee  gemerkt dat er een aantal nieuwe             
vrouwelijke vormen bijgekomen zijn. Zo bestaan sinds 1 januari o.a. een DIABETE, een HOMILETE, een ESTHETE, 
een PROLETE, een CATECHETE en een WATCHSTER. 
Maar … als je te maken krijgt met een kleine OBETE en een kleine POETE, dan krijg je respec evelijk een OBETETJE 
en POETETJE. Als je dan de klemtoon verkeerd legt, verschijnen wel zeer eigenaardige ‘vrouwelijke’ vormen … 
 
Zo worden we elke keer weer wat wijzer  
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Bekerwedstrijd Tielt, 17 december 2022                                                                

 

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

1        B  K U C H J e        

2 C O T E L I N E    R     Deelnemers   : 89 

3 A       K    U K    Beurten   : 19 

4 R   G    E    E L    Totaalscore    : 1027 

5 A   E    R     O    Scrabbles   : 6 

6 v   R    M     P F   Solo's    : 0 

7 A   I   N O     T E   Soloscrabbles   : 0 

8   N   J  Y E S   D W E P   E  Hoogste beurtscore  : 95 

9    M   S    W A N    Nulscores (gem./deelnemer) : 1,17 

10   G   D O X T E N  A D     Topscores (gem./deelnemer) : 6,11 

11   E      H    Z E     Srabbles (gem./deelnemer) : 3,22 

12   V   S L  E U   F   E N     Getrokken blanco's  : 9 

13 O      I  V I N D T    Beurten met Q   : 4 

14 O E R A N  G S   T    E           

15 S       E N Z E N           

                        

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

2 NESTHUIS 

5 OERANGST 

9 BEKERMOS 

10 WADENDE 

12 KLOPTEN 

16 COTELINE 

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

2 DUO Bruno De Bouvere, Jan De Ridder 

7 DUO Wesley Eikenaar, Bert van der Loo 

9 TRIO Stefaan Roels, Herman Theys, Gerda Van Mierlo 

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 16 Stefaan Roels 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Nelly de Poortere, Marc Stepman en Joseph Vandaele 

ANDERE WEETJES 

Enkel Bruno De Bouvere en Jan De Ridder vonden de 6 scrabbles 

Maart liefst 84% van de spelers vonden in beurt 10 de scrabble WADENDE. Ook in beurt 12 werd door 71% van de 
spelers de scrabble KLOPTEN gevonden. 

In beurt  9 en beurt 11 werden er geen nulscores genoteerd. 

Jan De Ridder blij  vanaf de eerste beurt aan de leiding. Bruno De Bouvere hee  in beurt 18 nog maar 1 puntje          
achterstand, maar verliest 17 punten in de beurten 17 en 19. Hij blij  steeds op de 2e plaats. Met 16 tops, maar een 
nulscore in beurt 2, komt Stefaan Roels nooit hoger dan de 3e plaats. 
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Straa aal                                                                                                                                         Myriam Gallin 

De straa aal is meestal een mengtaal die jongeren van verschillende culturele en sociale achtergronden in het     
dagelijks leven spreken op school en op straat. Het bijbenen van deze taal is een vak op zich. De pubers van nu    
gebruiken vele bijzondere woorden. Hier een selec e die allemaal in de SWL te vinden zijn 

- AKKA: een dikke akka = dikke billen, wordt tegenwoordig als aantrekkelijk gezien (akkaatje, akkas) 
- BAKRA: blank, met name een Nederlander (bakra’s) 
- BAKSEN: neuken 
- BANA: mannelijk geslachtsdeel (bana’s) 
- BANGA: slet (banga’s) 
- BANGALIJST: via internet vesrpeide ranglijst van meisjes met losse seksuele moraal 
- BARKI: 100 Euro (barkietje, barkis) 
- BIRREN: a or ng van Broek In Reet. Iemands onderbroek omhoogtrekken, zodat ze in de bilspleet komt te zi en                                                  
   (birde, gebird) 
- BITCH: zel ewuste jonge vrouw (bitches) 
- BRADA: broeder (brada’s) 
- BRO: broer of vriend (brootje, bros) 
- CHICKA: lekkere meid (chickaatje, chickas)                             
- CHIMEID: mooi meisje (chimeiden) 
- COÑO: scho  (coño’s) 
- DALKEN: stappen, wandelen (dalkte, gedalkt) 
- DJAFFEN: opscheppen (dja e, gedja ) 
- DOEKOE: verdiend geld (doekoetje, doekoes) 
- DONI: biljet van 10 euro (doni’s) 
- DRILLRAP: rapmuziek,  
- DUDE: kerel (dudes) 
- DUSHI: schatje (schatje) 
- EWA: begroe ng ‘hoe is het’ of ‘wat is er’ 
- FATOE: grapje (fatoetje, fatoes)    
- FAWAKA: hoe gaat het? 
- FISSA: feestje (fissaatje, fissas) 
- FITTIE: ruzie (fi es) 
- FLOES: geld 
- FLEX: heel mooi, heel goed 
- HABIBI: schatje (habibi’s) 
- KAULO: rot (bn.) 
- KECH: slet, hoer (kechs/kechies) 
- LOESOE: weg (bw.) 
- MATTIE: goede vriend (ma es) 
- MOCRO: Marokkaan (mocro’s) 
- NIGGA: beledigend, of als geuzennaam zwarte (nigga’s) 
- OSSO: huis (ossootje, ossos) 
- PIPA: pistool (pipa’s) 
- PLANGA: opmerkelijke zonnebril (planga’s) 
- PROPS: respect (is mv.) 
- PUSSY: slappeling (pussy’s) 
- SHANK: zelfgemaakt steekwapen (shanks) 
- SKEER: blut, armoedig (een skere knaap, iemand skeers) 
- SWAG: cool, zelfverzekerd (een swagge kerel, iemand swags) 
- TANTOE: erg (bw.) 
- TOERKOE: Turk (toerkoes) 
- WAJO: uitroep van verbazing of verrassing 
- WOELA/WOLLAH: uitroep 
- ZEMMEL: sukkel; homo (zemmels) 
 

Hey bro, 
 

Ga je zaterdag mee naar 
het fissa bij onze mattie?  Er zullen 
daar wel vele chicka's zijn.  
Vergeet dus niet om floes mee te 
nemen, dan kun je  
de habibi's trakteren op een drankje.    
En met je nieuwe planga op je 
neus, zullen ze jou een swagge kerel 
vinden!!! 
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Taalnieuws                     Ronny Ru en 

  
Nadat in oktober 2022 de s ch ng Woordenschat werd opgericht, kon in januari 2023 de                                       
samenwerkingsovereenkomst met Van Dale Uitgevers opgesteld en ondertekend worden. Van Dale zal tweemaal 
per jaar het nodige  taalmateriaal ter beschikking stellen van de s ch ng. Vrijwillige medewerkers zullen daarna op 
basis van het taalreglement de nieuwe woorden aanvullen met meervouden, verkleinwoorden, werkwoordsvormen, 
enz…  
De overeenkomst die vroeger bestond tussen Van Dale en de scrabblebonden (NTSV & SBNL) werd inhoudelijk      
afgeslankt en herleid naar zogenaamde gebruiksovereenkomsten. Daarin wordt bepaald dat de bonden de          
scrabblewoordenlijst (SWL) mogen aanwenden binnen de eigen werking, maar dat ze er zeer vertrouwelijk moeten 
mee omgaan. Een versleutelde opname in juryprogramma’s kan uiteraard, en dat is veruit het belangrijkst. 
 
De s ch ng en de medewerkers 
 

Acht personen gaven te kennen binnen de s ch ng als vrijwillig medewerker ac ef te willen zijn. Ieder bepaalt zelf 
hoeveel jd daar wordt voor vrijgemaakt. An Verbeke en Stefaan Roels kozen ‘scheikunde’ als ac eterrein. Ze zullen 
o.a. de meervoudsvormen van woorden op –IDE, -INE, -YDE, -OSE, -ASE, -ZUUR, -ETHER met een kennersbril          
bekijken. Wie scheikundig onderlegd is, kan zich nog melden om eventueel een handje toe te steken. Wesley       
Eikenaar, die zich dagelijks als student verdiept in taal, hee  het bestaande taalreglement aandach g gelezen. Zijn 
voorstellen zullen binnen de s ch ng nog besproken worden, waarna ieder die dat wil de gelegenheid zal krijgen om 
ze in te kijken. Ook de taaldatabase, die door de voorzi er van de vroegere OTC netjes werd overgedragen aan de 
s ch ng, zal door Wesley beoordeeld worden. Godelieve Monden, Christoff Sel en Floris van Ouwerkerke zullen 
zich on ermen over woorden die het INT aanleverde. Het bestuur van de s ch ng is in handen van Jeane e Bree 
(penningmeester) en Ronny Ru en (voorzi er). Vijf Belgen en drie Nederlanders willen ertoe bijdragen dat de      
huidige SWL kan doorgroeien naar een SWL+ die door de scrabblebasis als een zeer degelijke scheidsrechter ervaren 
wordt. Mijn uitdrukkelijke dank aan alle helpers. 
 

Kor ng op de Van Dale Online 
 

 
 

Vanaf 1 maart 2023 krijgen NTSV-leden een kor ng bij de aankoop van de Van Dale Online. Leden kunnen voor €50 
(i.p.v. € 75) een jaartoegang aanschaffen, door in de Van Dale-webshop in het veld ‘kor ngscode’ hun                    
NTSV-lidnummer, voorafgegaan door een B, in te vullen (vb. B1234 of B321).  Wie zijn lidnummer niet kent, kan dat         
opvragen bij het bestuur van de eigen club. De jaartoegang zal 12 maanden lang bestaan. De kor ng blij  geldig tot 
eind december 2023. Van Dale Uitgevers zal steeds rond de jaarwisseling de prijzen en kor ngspercentages          
communiceren.   

 

 

Alle vragen, voorstellen, sugges es met betrekking tot de taal kunnen gericht worden aan Ronny Ru en      
   ronny.rutten@telenet.be 
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Geen Inwoners                                                                                  Bernard Roose  

 

Inwoners van landen of steden mogen vanwege de hoofdle er niet gelegd worden in scrabble. Maar wist je dat   
sommige ook nog een nadere betekenis kunnen hebben en dus wel ‘scrabbleproof’ zijn ? 

ABESSIJN (-nen) kat 

AFGHAAN (-nen) windhond; tapijt; hasj 

AFRIKAAN (-nen) tropische plant 
APACHE (-en/-s) Parijse crimineel 

ARABIER (-en) paard; grap; radslag 

ARDENNER (-s) klein Belgisch trekpaard 

ARIËR (-s) een blanke niet-Jood 

AUSSIE (-s) Australiër 

BATAAF (-ven) mannetjespu er 

BEIER (-s) kruisbes; aalbes; kraal; belletje in een vloeistof 

BELG (-en) trekpaard; belgen = zich boos maken 

BERBER (-s) wollen vloerkleed; paard 

BIRMAAN (-en) kat 

BOHEMER (-s) zwerver; zigeuner 
BURMEES (-zen) Birmaan, kat met halflangharige, lichtgekleurde vacht   

CHINEES (-zen) restaurant; porselein 

CUBAAN (-nen) sigaar 

DEEN (-en) wilde zwaan 

EDAMMER (-s) bol kaas 

ESKIMO (-s) dikke lakenach ge wollen stof voor overkleding 

FIN (-nen) blaasworm van de lintwormen 

FRANSE (ww.) fransen = de voeten buitenwaarts ze en 

FRANSMAN (-s) oogstarbeider die in de zomer daar ging werken 

FRIES (-zen) horizontaal vlak tussen architraaf en kroonlijst 

GRIEK (-en) restaurant; homoseksueel 

HAGENAAR (-en/-s) vrachtschip; duif; homo 

HONGAAR (-en) paard 

HUNNEN (is een mv.) scheldnaam voor Duitsers 

IER (-en) paard; se er 

INDIËR (-s) Indiaas restaurant 

ITALIAAN (-nen) restaurant; rondreizende muzikant 

ITALIAANTJE (-s) snelle (tekst)repe e zonder kostuums of decor 

JAP (-pen/-s) drop van zoethout; klerikaal; Japanner 

JAPANNER (-s) konijn; betonstortkar; auto; rekenmachine; restaurant 

JAVAAN (-nen) meesterknecht; aap 

JAVAANTJE (-s) koekje van boter- of zandtaartdeeg 

LAP (-pen) vod; klap; dronkaard 

LET (-s) letsel; service die mag worden overgedaan 

LETJE (-s) ogenblikje 

MALTEZER (-s) hond  
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Kleine weetjes                                                                   

MEXICAAN (-nen) restaurant  
MEXICAANTJE (-s) knikker; paddo; plant; dobbelspel 
MONGOOL (-en) iemand die lijdt aan het downsyndroom 
NOORMAN (-nen) gekloofd opvulhout; koperwiek; glas bier + borrel ernaast 
NOREN (is een mv.) schaatsen 
OSSI (-s) iemand uit het voormalige Oost-Duitsland 
PARISIEN (-s) korte driekante stootdegen 
PARISIENNE (g. mv.) fijne zijden stof met kleine s pjes 
PEKINEES (-zen) hondenras 
PERS (-sen/-zen) tapijt; kat; werktuig om fijn te drukken 
POOL (-en/-s) uiteinde van de aardas, van een magneet; systeem van wedden 
PRUIS (-en) landloper; aardappel; grote en flinke baby 
ROMEIN (-en) le ertype; grote duif 
RUS (-sen) rechercheur; wandluis; graszode 
SAKS (g. mv.) leverworst 
SARDIJN (-en) verse sprot 
SCHOT (-en/-ten) het schieten; vaart; wand; zalm; koe 
SIAMEES (-zen) kat 
SICILIAAN (-nen) schaakpar j met een Siciliaanse opening 
SPANJOOL (-en) jenever; snuif; vlekje in drukwerk 
SPARTAAN (-en) gehard persoon 
TARTAAR (g. mv.) gehakte biefstuk 
TEXELAAR (-s) schapenras; rauwmelkse kaas; wilde zwaan 
THAI (-s) restaurant 
TURK (-en) restaurant; < turken = treiteren 
VLAMING (-en) aanhanger van een sekte, vroeger onder doopsgezinden 
WAAL (-en) kuil; plas; binnenvaartuig; paling 
WENER (-s) taartje 
WESSI (-s) iemand uit het voormalige West-Duitsland 
ZEEUW (-en) oude rijksdaalder 
ZWEED (-en) grote en dikke spijker 
ZWITSER (-s) huursoldaat; lid van de pauselijke garde 

van ALG kan je BALG (-en) maken (zn. o.a. afgestroopte huid van een klein dier, vooral van vogels) 
van BATON kan je ABATON (-s) maken (zn. terrein dat om religieuze redenen niet mocht worden betreden) 
van EBI kan je EBIT maken (g.mv.) (zn. bruto bedrijfsresultaat vóór rente en belas ngen) 
van EBI kan je ook HEBI maken (-s) (zn. onhebbelijkheid van mensen, vaak met verondersteld magische ondergrond) 
van JAK kan je DJAK maken (ww. djakken een voertuig met een krik opvijzelen) 
van KWAL kan je SKWAL maken (ww. skwallen, skiën op een skwal) 
van LICHT kan je SLICHT maken (bv. eenvoudig) 
van LONT kan je SLONT (-en) maken (zn. keelstuk van de tong) 
van LOPER kan je SLOPER (-s) maken (zn. iem. die sloopwerk verricht) 
van RICHT kan je TRICHT (-en) maken (zn. plaats waar een rivier gewoonlijk overgestoken wordt) 
van WAFFELEN kan je SWAFFELEN maken (ww. met ontblote onderlichaam ritmisch bewegen) 
van WIJNEN kan je TWIJNEN maken (ww. twee of meer draden katoenen, wol, zijden ineendraaien = tweernen) 
van WINT kan je TWINT maken (bw. terwijl of intussen) 
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Grassen en siertuinen                            Gilbert Devos 

Grassen kunnen gezien worden als één van de meest succesvolle plantengroepen op onze planeet. Zij produceren 
grote hoeveelheden zaad, vooral door de wind verspreid, en zo in staat om nieuwe groenplaatsen te veroveren. De 
wortels houden de aarde vast en helpen erosie door wind of water te voorkomen. 
 

De karakteris eke vormen en textuur van grassen zijn ideaal om ze in de tuin te gebruiken, zowel als solitair of in 
combina e met andere tuinelementen en tuinplanten als siergrassen. 
 

Door de windbestuiving hebben grassen geen opvallende bloemen nodig om insecten te lokken. Zij  beschikken over 
aartjes als bloeiwijze. 
 

Voor het opbouwen van een siertuin speelt de combina e van grassen met een spitse aarvorm en polvormende lage 
grassoorten een belangrijke rol.  
 

Contrast  is van vitaal belang, om dynamiek en spanning in de composi e te brengen.   
Het gebruik van andere plantengroepen kan dan uitstekend  helpen om dit contrast te bekomen. 
Grassen met hun typisch lang en smal blad vormen contrast met breedbladige planten, zoals bijvoorbeeld acanthus 
met zijn fraai ingesneden bladroze en. 
 

Een ander voorbeeld is het gebruik van sedum, een geslacht van vetplanten met dik, vlezig blad, en hun massieve 
uiterlijk contrasteert goed met de lichte en luch ge grassen. 
Ook hosta met opvallend veelkleurig blad gee  een grote spanning met grassen met geveerde pluimen.  
 

In een natuurtuin past ook een waterpar j of vijvertje, met aangepaste grassen of oeverplanten. Ideaal hiervoor zijn 
planten die gedijen in geringe waterdiepten tot 10 of 20 cm. 
 

      GRASSEN IN COMBINATIE MET TUINPLANTEN 
 

 
      

      OEVERPLANTEN 

 

AFFODIL (-len) mei-augustus lichtgele rechtopgaande bloeiaren  
DIGITALIS (g.mv.) juni-augustus medicijn voor hartziekten  
SALVIA (-s) mei-augustus bloemen met helmvormige bovenlip  

VERBENA (g.mv.) juli-september roze bloemen in langwerpige aren  

REUKGRAS (-sen) april-juli smalle, losse aartjes/ aangename reuk van cumarine 

ZWENKGRAS (g.mv.) mei-juli borstelvormig opgerold blad 

KAMGRAS (-sen) juni-september vetplant In vele variëteiten  

ACANTHUS (-sen) juli-september ingesneden bladroze en  

HOSTA (-s) juli-augustus robuust, veelkleurig blad  
SILENE (-s/-n) juni-september bolvormige doosvrucht 

ADDERWORTEL (-s) mei-juli roze; breidt zich snel uit 
ALANT (-en) juli-september geel; tot 250 cm groeihoogte 

ASTILBE (-s) juli-augustus wit, roze, rood; tot 80 cm 

BEEKPUNGE (g.mv.) mei-augustus blauw; als lage beplan ng bij iris 

LISDODDE (-n) september-november donkerbruin en sigaarvormig; hoge of lage bloeiwijzen 
VEDERGRAS (g.mv.) juni-augustus roodach g-wit met pluimeffect 

VEENPLUIS (g.mv.) april-juni wit, gootvormige bladeren 
WEDERIK (-en) juli-september geel, woekert 

ZENEGROEN (g.mv.) april-juni bodembedekker 

ZEGGE (-n) mei-juli donkerbruin tot zwart schutblad 
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Speler in de kijker                                                                        Godelieve Monden                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRUNO DE BOUVERE - drie genera es scrabbelaars 
 

December 2022 eindigt Bruno De Bouvere als eerste in reeks I van de seizoensranking met 96,71% en als tweede in 
de doorlopende ranking met 95,46%. Een hele presta e! 
In het jaar 2018 staat Bruno 4 keer tussen de eerste en op het podium en wint hij in Ronse zijn eerste interclub. In 
2019 worden dat 7 Top 10 plaatsen en wint hij zijn tweede interclub, weer in Ronse. In 2020, het jaar met weinig  
interclubs wegens corona, wint hij de IC’s van Gent en van Heist. De enige IC van 2021 in Mechelen weet hij ook in de 
wacht te slepen en in 2022 wint hij in Tielt. Hij start het jaar 2023 al met een eerste overwinning in thuishaven Heist. 
Het gaat duidelijk in s jgende lijn! 
 

Natuurlijk komt Bruno uit een scrabble-familie! Iedereen kent zijn vader, Bertrand De Bouvere, die een hoofdrol 
speelde in het oprichten van het NTSV, daar ook voorzi er van werd, en zelf ook winnaar van de interclub in Bilzen 
2019. Zijn grootvader, Marcel De Bouvere, wint in 1997 op 77-jarige lee ijd, een jaar voor zijn overlijden, de interclub 
van Chipka Aalst. Hij is nog steeds de oudste speler die ooit die een interclub won. 
 

Bruno speelt zelf al van kinds af scrabble. In 1992 is hij als enjarige lid van Die Score in Brugge, een club die zich 
daarna aansluit bij het NTSV dat even later zal opgericht worden. De drie genera es De Bouvere zijn ook daar         
aanwezig, samen met oma Rachel Temmerman. In 1994 wordt hij uiteraard bij de oprich ng van Ypsilon Heist daar 
hoofdlid. Tijdens zijn late ener- en twin ger jaren was de scrabblemicrobe door studies en veel andere interesses 
ver te zoeken. Op de interclub van Coxhyde in 2008 eindigde hij zowaar op de 123ste plaats op 125 deelnemers.       
10 jaar geleden werd de goes ng en mo va e teruggevonden en werden de presta es stelselma g beter.  
 

Buiten het bestuderen van de driele erwoorden en de Query hee  Bruno nooit woordenlijsten of dergelijke          
gemaakt. Als er interessante nieuwe woorden bijkomen, wordt daar natuurlijk wel aandacht aan besteed. Zijn    
woordkennis is vooral gebaseerd op zijn geheugen en oefening. Gelegde woorden worden opgezocht, eventuele   
anagrammen genoteerd en verslagen van meerdere wedstrijden bekeken of herspeeld in Duplomaat. Hij is ook grote 
voorstander om par jen tegen de computer te spelen, zoals men in zijn thuisclub in Heist doet. Zo komen er veel 
onbekende woorden op het bord die dan (hopelijk) niet vergeten worden.  
Ook spelletjes als Wordcrex helpen om de woordkennis te verrijken, aangezien je daar van alles kunt uitproberen. 
Dus samengevat komt het resultaat door 30 jaar ervaring samen met een zeer goed geheugen. Tijdens een spel    
probeert hij nullen ten koste van alles te  vermijden (wie niet?) en blij  hij zoeken tot de allerlaatste seconde naar de 
beste mogelijkheid….. (wie wel?). Tijdens interclubs hee  hij ook al jd een pakje druivensuiker bij de hand om de 
concentra e zo lang mogelijk te behouden. 

 

In familiaal verband wordt er weinig gescrabbeld, alhoewel vriendin Lien Coenen, helemaal in het begin van hun    
rela e, als kerstgeschenk van vader Bertrand een scrabbledoos samen met een lidkaart van Ypsilon Heist kreeg…….. 
Kon het duidelijker? 
 

Bruno hee  nog andere hobby’s buiten scrabble spelen. Hij gaat regelma g quizzen met een vaste ploeg en speelt 
drieband biljart. Dit laatste, naar zijn zeggen, met heel veel enthousiasme. Waar het kan trekt hij er graag samen met 
Lien op uit, waarbij wandelingen van 30 km en meer niet worden geschuwd. 
 

Oh ja, last but not least….. dachten jullie alle vormen van scrabble te kennen? Wel misschien ken je de versie van 
Bruno nog niet, die met zijn vriendin ook wel eens strip-scrabble speelt. Wie de minste punten scoort in een beurt 
moet een kledingstuk ui rekken. Een goede p?  Maar misschien in zijn geval toch wel ietsepietsie oneerlijk, niet? 
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Analyse IC Ypsilon Heist, 29 januari 2023 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O        
1                   S        
2                   T    I  Deelnemers   : 106 

3           R  D  C  Beurten   : 18 

4     L E P T    V E N E R I E K  Totaalscore    : 965 

5  M  E  U T E  N    N  Z   S  Scrabbles   : 5 

6 A    W  E  G  R   A  K E  N D  Z      Solo's    : 2 

7 R           A         Y     a  Soloscrabbles   : 0 

8   O      S O E D A H     N  Hoogste beurtscore  : 98 

9   D        T  L O M E  N      U  Nulscores (gem./deelnemer) : 1,36 

10   E       W E  E X     A B   a   Topscores (gem./deelnemer) : 8,07 

11   U        I E            G O   N  Srabbles (gem./deelnemer) : 1,32 

12   R        E N   K         L A   G  Getrokken blanco's  : 5 

13          N     E         O P    Beurten met Q   : 1 

14          S     E  M O V   E S          

15        F          I            

                        

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

3 NAASTEEN 

4 WEGRAKEN 

9 VENERIEK - VERKIENE - VERKIENT 

14 AFHOUDER - AFROUWDE - MARODEUR - RONDEAU - ROULADE  

15 
INGELOOT - INGELOST - INPLOEGT - INSLOEGT - NAGLOEI - NAGLOEIT - ONGELIG - ONGELIKT -     
ONLEDIG - OPENLIG - OPENLIGT  

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

1 TRIO Bruno De Bouvere, Bert van der Loo, An Verbeke 
9 SOLO Bruno De Bouvere 

10 TRIO   Christel Moons, Stefaan Roels, Gerda Van Mierlo 
16 TRIO Bruno De Bouvere, Rita Hofman, Ronald Torreele 
18 SOLO Bert Leyssens 

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 11 Bruno De Bouvere 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 5 Patrick de Vreeze, Joseph Vandaele 

 

ANDERE WEETJES 

Enkel Bruno De Bouvere en Dirk Van Den Herrewegen vonden de 5 scrabbles 

Bruno De Bouvere blij  van in het begin aan de leiding.  Dirk Van Den Herrewegen komt in beurt 13 op nog maar 2 
punten achterstand maar verliest 10 punten in beurt  14. William Clauwaert blij  van in het begin steeds de derde 
posi e houden. 
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  Strip- en andere figuren                        Freddy Van Looy 

Stripverhalen zijn voor jong en oud. Ook voor scrabbelaars kunnen ze een bron van inspira e zijn. We laten er enkele 
de revue passeren. 
 
De reeks over Nero en aanverwanten levert heel wat woorden op die in een scrabblepar j kunnen  gebruikt worden. 

NERO(’s) is een wreedaard, een ran, genoemd naar de wrede en ijdele Romeinse keizer Nero Claudius 
Drusus Germanicus Caesar.  Ook Petoetje en Petatje komen erin voor. PETOET (zonder meervoud en     
zonder verkleinwoord) is Bargoens voor cel of gevangenis. Wist je dat PETOETEN een onovergankelijk 
werkwoord is en dat ‘zwikken’ betekent, d.w.z. ‘zeker kansspel met kaarten spelen’. 

 
 

Robbedoes is een wild, bijzonder levendig kind. Als je dan gaat ROBBEDOEZEN (oo.ww.), dan ben je wild 
bezig of druk aan ’t stoeien. ROBBEN is een werkwoord, en DOEZEN bestaan ook: poedels of sproeiers met 
gaatjes. 
 
 
Lucky Luke met zijn onafscheidelijke hond Rataplan hee  het vaak aan de stok met de Daltons. LUCKY    
betekent ‘met geluk, geluk hebbend’. RATAPLAN (geen meervoud) betekent ‘massa ongeordende dingen’.    
DALTON(-s) is een eenheid in de biochemie. 
 

  
Donald Duck levert ook een bijdrage aan de SWL; daarin staat DONALDDUCKSTEM vermeld, een 
‘heliumstem’. Een DUCK(-s) is een amfibievoertuig. Een DUCKFACE(-s) is een gelaatsuitdrukking bij het         
poseren waarbij iemand de lippen tuit zodat de mond iets weg hee  van een eendensnavel.  
Een DUCKWALK(-s) is een huppelpas met naar voren gestrekt been, waarbij tegelijk gitaar wordt gespeeld,              
in de rock-‘n-roll geïntroduceerd door Chuck Berry. 
 
Ook Kui e en Bobby zijn van de par j. Een KUIF kan van alles zijn; hier houden we het bij ‘opstaand of     
opgekamd voorhaar’. KUIVEN betekent ‘van een kuif voorzien’ (o.ww.) of ‘zich als een kuif                          
vertonen’ (oo.ww.). Een BOBBY(‘s) is een ‘Engelse poli eagent’.  En die laatste kan een BOBBYCAM(-s)      
dragen, een fietshelm met een minicamera, of ook een BODYCAM(-s). 

 
 Iedereen kent natuurlijk de Smurfen. Een SMURF(EN) is het bekende blauwe dwergje, of (in het             
zwartgeldcircuit) een tussenpersoon of een stroman, of een kleine, onbelangrijke, niet voor vol               
aangeziene persoon of organisa e. SMURFEN is ook een overgankelijk werkwoord dat wel eens gebezigd 
wordt in plaats van andere werkwoorden.  
Wist je dat er ook SMURFENBIER, SMURFENSPRAY, SMURFENTAAL en SMURFENTAART bestaat? 
 
  
Ook Asterix, Obelix en Idefix figureren onder een of andere vorm in de SWL. Een ASTERISK(EN) is een 
stervormig  aandachts- en verwijzingstekentje in drukwerk, een sterretje * dus! Een OBELIX(EN) is een 
dikkerd. Tussen haakjes een DUNNERD(-s) bestaat ook! Een OBELISK(-en) is iets helemaal anders: een hoge 
vierkante zuil. Wie met een dwangvoorstelling zit, hee  een IDEE-FIXE(-n / -s). 
 
 
Twee buitenbeentjes zijn Fanny (van Kiekeboe) en Zorro.  
Er bestaat wel een FANNYPACK(-s): da’s een heuptasje.  
 
 
 
En bij een verkleedpar j kan je een ZORROCAPE(-s) en een ZORROMASKER(-s) dragen. 
 
 
 

Natuurlijk is dit overzicht verre van volledig.  
Als je de SWL van voor tot achter gelezen hebt, kom je zeker nog andere stripfiguren tegen! 
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Het twin gwoorden-woord                                            Greet Faes 

Ringeloren : Iemand naar zijn hand ze en, klein houden, op de kop zi en 
 

Laat je toch niet ringeloren en weet het voor één keer beter als men zegt dat scrabbelen saai is. De mogelijkheden 
om van taal een spelletje te maken zijn oneindig. Neen, bij het scrabbelen zijn we zeker niet veroordeeld tot saaie 
zinsontleding, wij hebben geen onderwerpen, geen lijdende noch meewerkende voorwerpen, daar doen we niet aan 
mee. Wij hebben onze le ertjes en meer moet dat niet zijn. Of toch wel ? het moet inderdaad meer zijn dan enkel 
le ertjes. 
 

Vervoeg het woord ringeloren tot ringelorenden, en wat krijg je dan voorgeschoteld ? Zo maar ineens 20 andere 
woorden :  Ri, in, ring, ringe, ringel, el, ge, gel, elo, lor, ore, oren, re, ren, rende, end, ende, den, de, en 
 

Bij onze hobby liggen de woordjes spellen en spelen heel, heel dicht bij elkaar. Het volk wil ‘brood en spelen’ en 
vraagt om winnaars en verliezers. Dus, om het wat spannender te maken hee  het reglement er ook nog een klokje 
bijgehaald (dat zoals elke wekker al jd te vroeg afgaat), en de le ers ook nog een waarde gegeven, naargelang hun 
banaliteit of hun uitzonderlijkheid,  en de plaatsen op het bord zijn ook van strategisch belang… en zo sluipt in het 
spel ook het compe e-element. Echt wel nodig, stel je voor, een voetbalmatch zonder een goal en keeper, een    
tennismatch zonder net, gedaan met sport op TV.  
 

En zoals bij elke sport is ook fair play van cruciaal belang en daarom is er duplicaatscrabble uitgevonden, iedereen 
gelijk voor de wet. We zi en allemaal met dezelfde goede of verdomde le ers opgescheept en we hebben allemaal 
enkel ons eigen brein om zijn werk te laten doen. Gelukkig hebben we niet allemaal hetzelfde brein, en werkt het 
ook de ene dag al wat beter dan de andere, maar iedereen krijgt op jd en stond zijn ‘hoera-moment’, en iedereen 
valt wel eens in een putje dat we dan een ‘black-out’ noemen. En ook iedereen laat zich wel eens verleiden tot een 
wilde gok, tot het uitvinden van nieuwe woorden die genadeloos door een onverbiddelijke jury wordt afgestra , 
maar ook dikwijls hilarische momenten opleveren.  
 

Zo werd op TV ‘woes jnvos’ omgedoopt tot ‘woes jnvis’ jdens een vergelijkbaar taalspelletje, en ‘bloedlichaampje’ 
werd zowaar ‘blootlichaampje’, en lachen dat we deden. Als je geen zin meer hebt om te lachen kan je misschien 
beter gaan schaken of dammen, maar scrabbelaars maken het graag al eens plezant en/of belachelijk.                   
Lang leve deze kwibussen. 

 
Heb je ooit gehoord van:                                            Bart Verbeke 

AFSCHONEN (ww.): opklaren van de lucht INMIJNEN (ww.): o.a. inzetten bij  voorlopige verkoping 

BANDEREN (ww.): van adresbanden voorzien INSPUWEN (ww.): naar binnen of in iets spuwen 

BENTELEN (ww.): slenteren, rondhangen MEIOSE (g.mv.): o.a. begin van de reductiedeling 

BESOGNEREN (ww.): ambtelijk behandelen, regelen ONEUZEN (ww.): oneerlijk spelen 

BEVLETTEN (ww.): met vletten bevaren REINETTE (-s): moerasspirea / renet 

BOEKIT (-s): heuvel, berg RONDEAU (-s): rondeel / rondo (muziek) 

BUNK (-s): slaapplaats in een scheepshut, treincoupé e.d. SCUDO (-s/ -i:-): vroegere Italiaanse daalder van zilver 

CAIRN (-s): pre-Keltisch gedenkteken SOUNDBAR (-s): apparaat bestaande uit luidsprekers 

COTELINE (g.mv.): dwarsgeribde wollen meubelstof SOUNDEREN (ww.): telegram met het gehoor opnemen 

EAGER (b.nw.): graag iets willen, begerig STATER (-s): oud-Griekse gouden of zilveren munt 

EDDER (-s): uier TANGSUDO (g.mv.): Koreaanse vechtsport 

ELOXEREN (ww.): elektrolytisch oxideren van aluminium TENTEREN/TEMPTEREN (ww.): in verzoeking brengen 

EMBEDDEN (ww.): insluiten/bij een legereenheid indelen TIFF (-s): Tagged Image File Format, beeldbestand 

FACONNÉ (b.nw.): textiel met  ingeweven patronen TRENTELEN (ww.): drentelen / talmen, treuzelen 

FLOR (g.mv.): schimmellaag dop sherrywijn TSJOENEN (ww.): beheksen 

FUNDI (-s): o.a. iem. die zich dogmatisch opstelt VERNETTEN (ww.): o.a. netter, netjes worden of maken 

GAINE (-s): elastisch buikkorset VIVACE (g.mv.): muziekterm voor opgewekt en vlug 

INDIE (-s): klein, onafhankelijk platenlabel WITZ (-en): grap, mop, geestigheid, kwinkslag 
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 Limburgs kampioenschap, Tessenderlo 10 december 2022      Ronny Ru en 

Aan het 20e Limburgs Scrabblekampioenschap namen 39 spelers deel. Samen zouden ze in één spel dingen naar een 
tel in één van de vier bekwaamheidsreeksen. Drie beurten lang gebeurde er weinig. Beurt 4 had méér in pe o:    

alleen Mieke Moonen vond een scrabble. Haar FUTLOZER oogs e 77 punten én bewondering bij de concurren e. 
UBERTOF bleek in die beurt het woord met de tweede hoogste waarde. In beurt 5 leerden we dat AFSTREEK twee 
geldige anagrammen hee : AFSTEKER en FAKESTER. De derde scrabble, nl. AANPORDE, bracht in beurt 7 Willy      
Lintermans op kop, maar toen hij meteen nadien een foute le er nam, kon hij onmogelijk de scrabblemogelijkheden 
GESOLDE, GESNOLDE en DOFGEELS vormen. Sneu voor hem!  Frany Gregoor nam de leiding over. Na QUEER en YONI 
was het jd voor de koffiekoeken. In het begin van de tweede speelhel  was ieder in de mogelijkheid om met LEX en 
QUEERTJE de score op te vijzelen. In beurt 13 waren ook de scrabbles ONTBREKE, BONTWERK en BROKATEN       
doenbaar. BROEKTEN en  BEKORTEN bleken eveneens correct. CHAPE, de ondervloer die normaal zo horizontaal  
mogelijk gelegd wordt, werd in beurt 14 ver caal op het bord aangebracht. Velen zochten in die beurt te lang naar 
een scrabble, waardoor slechts 5 spelers 62 punten binnenhaalden. Diegenen die ZYGENEN kenden, konden          
aansluitend 54 punten verdienen. In de prak jk was dat enkel Stefaan Roels. Een solo! Twee beurten later bleek   
Frany nog steeds op kop te staan, maar de voorsprong op Stefaan Roels en Filip Overath bleek gereduceerd te zijn 
tot 1, respec evelijk 2 punten! Toen Filip in beurt 18 behoorde tot het trio dat met MACS de max vond, nam hij de 
leiding over. Tijdens de laatste drie 3 uiterst spannende beurten kon Stefaan Frany nog passeren, maar bleef Filip 
met het kleinste verschil voorop. Hij mag zich een jaar lang Limburgs Scrabblekampioen noemen.  
 

Li era won dankzij de presta es van Filip, Stefaan en Frans het clubklassement. Knap!    
 
De top 10 

Filip Overath – 981 
Stefaan Roels – 980 
Frany Gregoor – 979 
Frans Symons – 950 
Guy Mangelschots – 947  
Miet Quintens – 902  
Willy Lintermans – 880 
Mia Smolders – 878 
Gerda Van Mierlo – 875 
Freddy Van Looy - 873 

De kampioenen 
Filip Overath – 981 
Miet Quintens – 902 
Josiane Meers – 786 
Jos Claesen – 633  
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VERKORTINGEN EN LETTERWOORDEN                                            An Verbeke 

 

Een uitgezochte lijst van verkor ngen en le erwoorden gerangschikt per onderwerp. 

                                                                    HOTELS  

AQUATEL (-s) AQUA + hoTEL  -  drijvend hotel 

FLOTEL (-s) 
  

FLOat + hoTEL -  schip voor toeris sch vervoer van auto’s en kampeerwagens, met 
                              hotelaccommoda e 

HOMOTEL (-s) HOTEL voor HOMO’s 

SERVOTEL (-s) combina e van SERViceflat en hOTEL 

WOTEL (-s) WoonhOTEL - gebouw dat gelegenheid biedt voor een jdelijk verblijf met  meer  
                          voorzieningen dan een hotel 

ZOTEL (-s) ZOrghoTEL - hotel waar mensen jdelijk kunnen verblijven met zorg en begeleiding als 
                       overbrugging tot terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname 

    
                                                                 UITTREDINGEN 

FREXIT (-s) (mogelijke) ui reding van Frankrijk uit de eurozone 
NEXIT (-s) (mogelijke) ui reding van Nederland uit de eurozone 
GREXIT (-s) (mogelijke) ui reding van Griekenland uit de eurozone 

BREXIT (-s) vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
TWEXIT (-s) ter aanduiding dat iem. ( jdelijk) stopt met twi eren 

    
                                                        ONDERWIJS en OPLEIDING 

AIO (-s) Assistent In Opleiding  
ASO (-s) Algemeen Secundair Onderwijs / ook ASOciaal iemand 

BAVO (-s) BAsisVOrming in het onderwijs 
BULO (-s) BUitengewoon Lager Onderwijs  
BUSO (g.mv.) BUitengewoon Secundair Onderwijs 
GLO (g.mv.) Gewoon Lager Onderwijs 
GOA (g.mv.) Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid  
GON (g.mv.) Geïntegreerd ONderwijs 
HAVO (-s) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
HEAO (-s) Hoger Economisch en Administra ef Onderwijs 

HOIO (-s) HogeschoolOnderzoeker In Opleiding 
LAVO (g.mv.) Lager Algemeen Voortgezet Onderwijs 

LIO (-s) Leraar In Opleiding 
LOM (-s) Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden  
MAVO (-s) Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 
MEAO (-s) Middelbaar Economisch en Administra ef Onderwijs 

OIO (-s) Onderzoeker In Opleiding  
PABO (-s) Pedagogische Academie voor het BasisOnderwijs 
TOA (-s) Technisch Onderwijs Assistent 

MULO (-s) Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 

HOBU (g.mv.) Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit 

LEAO (-s) Lager Economisch en Administra ef Onderwijs 

AVO (-s) Algemeen Vormend Onderwijs)/ AanVullende Opvang 

ULO (-s) Uitgebreid Lager Onderwijs 
VAVO (g.mv.) Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs 

ZULO (g.mv.) Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs (spo end) 
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                                                        DRIELETTERWOORDEN 

ABO (-s) ABOnnement 
AKI (-s) overweg met een Automa sche KnipperlichtInstalla e 
ANA (-s) ANorec cA (vrouw die lijdt aan anorexia) 
APP (-s) APPlica e voor smartphone of tablet 
AVA (-s) Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
BIO (-s) BIOgrafie 
CAI (-s) Centrale Antenne-Inrich ng 
CAT (-s) CATamaran 
CIF (g.mv.) Cost Insurance Freight  (prijs van goederen, verzekeringspremie en vrachtprijs) 
CUM (g.mv.) CUM laude (met lof) 
DEO (-s) DEOdorant 
EBI (-s) Extra Beveiligde Inrichting  
EMO (-s) EMO es 
ELO (g.mv.) ELOra ng 
EPA (-s) EnergiePresta eAdvies  
EPI (-s) EPIsiotomie (insnijding van de schede-ingang) 
EPO (g.mv.) ErytroPOë ne (in de nieren gevormd hormoon) 
FAR (-s) Fonds voor Algemene Risicos 
HAP (-s) HuisArtsenPost 
HIS (g.mv.) HIS dine (aminozuur) / hissen (een fluitend geluidmaken voor a euring) 
IPA (-s) InterProfessioneel Akkoord 
IVA (-s) Intern Verzelfstandigd Agentschap 
JOP (-s) JeugdOpzoeksPla orm 
LAB (-s) LABoratorium 
LED (-s) Light Emi ng Diode 
MAC (-s) Maximale Aanvaarde Concentra e 

MEG (g.mv.) MEGabyte 

MUG (-s) Mobiele Urgen eGroep 

NAG (g.mv.) NormAfwijkend Gedrag 

NAK (g.mv.) Nederlandse Algemene Keurdienst 

OVO (-s) Opdracht Van Overeenkomst 

PIP (-s) Persoonlijke Internet Pagina 

PUR (g.mv.) PolyUReraan 
REF (-s) REFeree 
RIO (-s) RIOslip (tangoslip, genoemd naar Rio de Janeiro) 

RUP (-s) RUral Professional (yup die op het pla eland woont) 
SEO (-s) Structureel Echoscopisch Onderzoek 
SOA (-s) Seksueel Overdraagbare Aandoening 
SOR (-ren) SORop miste (lid van Amerikaanse vrouwenbeweging) 
SOS (-sen) SOcialiSt 
SUP (-pen) SUPpoost 
TAT (-s) TAToeage/TATtoo 

UZI (-s) Unieke Zorgverlener Iden fica e  ( ook machinepistool) 
VIC (-s) Veiligheid Informa e en Controle (wagenbegeleider bij het openbaar vervoer) 
VUT (g.mv.) Vervroegde UiTtreding uit dienstverband 

WAV (-s) WAVeform audio file format  

WEP (-s) WerkErvaringsPlaats 

YEP (-s) Young Etnic Professional (jonge allochtone carrièremaker) 
YUP (-s) Young Urban Professional (jonge carrièremaker)  
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Analyse IC Homerus Gent, 11 februari 2023                                                

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

1               E        

2               X  Deelnemers   : 112 

3         J A C Q u e T  Beurten   : 19 

4               R  Totaalscore    : 874 

5        H E E F    A  Scrabbles   : 3 

6      S P I N     K S  Solo's    : 0 

7     E A U       O   Soloscrabbles   : 0 

8 B   V I S K O M  D O Y E N  Hoogste beurtscore  : 89 

9 O   E   S N E L    T   Nulscores (gem./deelnemer) : 0,92 

10 E   R     G A U G E S   Topscore (gem./deelnemer) : 9,14 

11 F   T       H E L E N  Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,29 

12 E   O        M E N U  Getrokken blanco's   5 

13 R I J N Z A N D       L  Beurten met Q    2 

14    E      W I G   D        

15 Z W A R E   M O E  T  E  N  D  E        

                        

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

10 ROTEREND - VERTONER  

14 NAZINDER - NIERZAND - RIJNZAND - RONDZAAI  

16 MOETEND - MOETENDE - TOMENDE  

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 8 DUO Wesley Eikenaar, Susan Geens 

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 15 Jef Wuyts 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Bert Leyssens, Regina Overberg, Monique Wybo 

ANDERE WEETJES 

43% van de spelers vonden de 3 scrabbles 

Na de ende beurt staat Jef Wuyts als eerste geklasseerd, hij verloor maar 8 punten. Na een gemiste scrabble in 
beurt 14 verlaat hij jdelijk de top-10, om uiteindelijk toch de 9e plaats te veroveren. 

Ronald Torreele die met de pauze op de 3e plaats stond, verliest in beurt 17 en 18 defini ef zijn top-10. 

Bruno De Bouvere staat 4e met de pauze met 6 punten meer als Jan De Ridder. In beurt 12 komt hij zelfs 19 punten 
voor te staan. Daarna verliest hij geleidelijk zijn voorsprong maar blij  toch de leiding houden tot aan beurt 18.        
In deze beurt scoort hij 11 punten minder als het maximum waardoor hij zijn leidende posi e afgee .  

Jan De Ridder staat met de pauze op de 10e plaats (samen met Susan Geens).  In beurt 12 met  MENU gaan er nog 
13 punten verloren, maar vanaf beurt 14 haalt hij steeds de maximum score, hetgeen hem tenslo e de overwinning 
brengt. 
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 Bresk gezelschapsspel                                                                        Myriam Gallin  

Wie veel met taal bezig is, kent waarschijnlijk buiten “scrabble” nog andere taalspelletjes, zoals “boggle, lingo,           
woord-yahtzee, … enz. 
 

Maar kennen jullie ook het gezelschapsspel “BRESK” ? 
 

Het spel is een combina e van scrabble, yathzee en kruiswoordraadsels. De bedoeling is, om met behulp van       
dobbelstenen, zoveel mogelijk bestaande woorden op je speelkaart te leggen in de vorm van een                          
kruiswoordraadsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gaat het spel ? 
 

Iedereen neemt een speelkaart en een potlood. 
 

De 1ste speler gooit de 6-zijdige dobbelsteen. Daarop staan de cijfers 0, 1, 2 en 3 en ook tweemaal het woord 
BRESK. Gooi je 0, moet je een beurt overslaan. Bij 1, 2 of 3 mag je respec evelijk 1, 2 of 3 le ers naar keuze of een 
spa e opnoemen. Alle spelers moeten de genoemde le ers of spa es noteren op de rechterzijde van de speelkaart 
en daarna in een van de vakjes op de linkerzijde invullen om zodanig een woord te vormen. De spa e dient          
natuurlijk om de woorden van mekaar te scheiden. 
 

Gooi je het woord BRESK, dan moet je met de alfabet-dobbelsteen gooien en moet iedereen de le er gebruiken die 
gegooid wordt. 
Opgepast, want je moet zowel horizontaal als ver caal zoveel mogelijk bestaande woorden vormen. 
Alle spelers komen overeen welke woorden er mogen gebruikt worden (vb. alle woorden uit de SWL) 
 

Wie is de winnaar ? 
 

Als je speelkaart vol is, is het spel gedaan en worden de punten geteld per rij, horizontaal en ver caal. Er zijn             
5 bonuspunten voor wie het langste woord hee  en 3 bonuspunten voor wie de meeste woorden hee . Daarna 
wordt alles samengeteld en kent men de winnaar. 
 

Het is een leuk spel, dat ongeveer een half uurtje duurt. Je kunt het al met 2 spelen, maar hoe meer spelers, hoe 
groter de uitdaging, want je kunt bepaalde woorden in je hoofd klaar hebben, maar door de le ers die de             
tegenspelers geven, moet je meestal helemaal andere woorden bedenken. 
 

Het spel kost minder dan 15 euro en is niet groot, zodat je het gemakkelijk kunt meenemen op vakan e. 
 
 

VEEL PLEZIER ! 
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Ar s ek hoekje                                                                                    Luc Meyers                                                               

 

ANIMISME 
  
  

in mis sche s jlrich ng in de Belgische  
schilderkunst omstreeks 1930.  
Post-expressionis sche strekking.  
(kunstwerk van Georges Dheedene) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

BODYART 
  
  
  
  
  

lichaamskunst, lichaamsversiering, is een vorm 
van kunst waarbij het menselijk lichaam een  
centrale rol speelt 

  

DADAISME 
  
  
  
  
  
  

s jlrich ng sinds ca. 1916 die alle betrekking 
tussen de gedachte en de uitdrukking ervan  
wilde opheffen en de kunst tot de primi efste 
vormen wilde terugbrengen. 
(kunstwerk van Marcel Duchamp) 

  

FAUVISME 
  
  
  
  

s jlrich ng in de Franse schilderkunst (ca. 1905 
-1910) die streefde naar een volkomen  
ongeremde weergave van de gewaarwording 
en die vooral gebruikmaakte van ongemengde  
kleuren en vereenvoudigde vormen  
(kunstwerk van Henri Ma sse) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUTURISME 
  
  
  
  
  
  

an tradi onele s jlrich ng, 
voornamelijk in de Italiaanse schilderkunst die, 
op hyperimpressioni sche wijze, een geheel 
complex van indrukken en bewegingen in één 
beeld probeert vast te leggen waarin vorm en 
kleur in een bepaalde rich ng vereenvoudigd 
of verhevigd worden 
(kunstwerk van Umberto Boccioni) 

  

KUBISME 
  
  
  
  
  

s jlrich ng in de beeldende kunst waarbij alle 
vormen tot lijnen en vlakken worden  
teruggebracht 
(kunstwerk van Juan Gris) 
 
 
 

  
 

POPART s jlrich ng die gebruikmaakt van alledaagse 
voorwerpen en elementen uit de massamedia 
(kunstwerk van Andy Warhol) 

  

Verderze ng van het ar kel schilderkunst: enkele bekende moderne s jlrich ngen. 
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 Puzzelhoekje                                       

Wanneer alle 3-le erwoorden gevonden zijn, vormen de eerste le ers ervan een                                        
begrip uit de scrabblewereld.  

Oplossing uiterlijk op 22/03/2023 naar: dewoordenaar@ntsv.eu                                                      

De winnaar zal worden uitgeloot op het IC Tielt op 1/04/2023  

Kom je niet naar het tornooi, geen probleem, je prijs wordt aan iemand van je club meegegeven 

Oplossing puzzel De Woordenaar december 2022  
 

DE TIJD VAN GEZELLIGHEID 

1. BREI …………... WINKEL 

2. STOK …………... BAKKEN 

3. BET …………… HOLTE 

4. BULT …………… ZAK 

5. EIGEN …………… KOP 

6. PROF …………… FESTIJN 

7. GEK …………… MAAL 

8. HAZEN …………… LEZEN 

9. GEL …………… MERK 

10. OVER …………… KRAAG 

11. REKEN …………… TIJDS 

12. BIER …………… KAST 

We zoeken hier telkens een 3-le erwoord, dat met de 2 andere woorden een verbinding maakt.  

Vb.  STRAND  …..   BAL   …..  SPORT:  dus “strandbal” en  “balsport”.  

In te vullen woorden: 
RUG – JAS – DOM – WOL – IJK – TAP – OUD – OOG – EET – SOM – LIP – NOR  


