
2 

Colofon 
 

Jaargang 28 nr 1, januari 2020 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

Jean Donné, Frany Gregoor,  

Henk Jongepier, Bert  Leyssens,  

Chantal Naessens, Bernard Roose,  

Ronny Rutten, Marc Stepman 

 

Puzzelopgave:  

Antoin Meerschaert 

 

Eindredactie en vormgeving:  

Jill Suykens 

 

Drukwerk: 

Mirto, Drongen 

 

Het volgend nummer verschijnt 

30/5/2020 (deadline 30/4) 

 

Opmerkingen of ideeën? 

Stuur naar dewoordenaar@ntsv.eu 

 

Bestuur NTSV: 

Marc Stepman, voorzitter 

Jan Wouters, secretaris 

Martine Driegelinck, penningmeester 

Chantal Naessens, webmaster 

Ronny Rutten, raadslid 

Bert Leyssens, bestuurslid 

 

Commissie organisaties: 

Marc Seghers, Marianne Van den Nest 

 

Rankingverantwoordelijken: 

Ronny Rutten, Kurt Farasyn 

 

Overkoepelende taalcommissie - OTC: 

Bertrand De Bouvere, Roger Van Parys, 

Henk Jongepier, Marcel Verstraete 

otc@ntsv.eu 

 

Nieuwsflash: 

De nieuwsflash van het NTSV is een 

informatiekanaal dat via e-mail wordt 

verspreid. Indien je deze wil ontvangen, 

mail dan naar webmaster@ntsv.eu  
 

www.ntsv.eu 

3 Voorwoord 

4 RK Limburg 

4 Oproep deelnemers wereldrecordpoging 21/05/2020  

5 Van Dale en de SWL 

6-7 NTSV-bekerwedstrijd Tielt 

8-12 Overzicht NTSV-seizoen 2019 

12-13 Tussenwerpsels 

14-15 IC Ypsilon Heist 

16-17 Italiaanse leenwoorden 

18-19 IC Homerus Gent 

20-21 Het NTSV-ledenbestand doorgelicht 

21 Woord van het jaar 2019 

22 2020, het jaar van de Taal 

23 (H)eureka nieuw clublokaal! 

23 Puzzelhoekje 

04/04/2020 IC Blanco Tielt 

25/04/2020 NTSV-IC te Bilzen 

01/05/2020 Dameskampioenschap Fair Play Destelbergen 

30/05/2020 IC Chipka Aalst 

25/07/2020 IC De Wase Sint-Niklaas 

08/08/2020 Interland België-Nederland te Mechelen 

29/08/2020 IC Quercus Ronse 

26/09/2020 IC ‘t Peirt Dendermonde 

24/10/2020 IC Coxhyde Koksijde 

21/11/2020 IC Heureka Mechelen 

19/12/2020 NTSV-bekerwedstrijd te Tielt 

Inhoudsopgave  

Seizoensplanning 



3 

 

 

 

 

 

 

Scrabblevrienden, 

 

 

2020 heeft een vliegende start genomen. 

Voor de NTSV-bestuursleden was het extra druk met het voorbereiden en verwerken van de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering, met weerom een karrevracht aan voorstellen om onze werking en 

toernooien te verbeteren. Intussen werden ook de resultaten van de grote taalenquête bekend en 

werd al aan de weg getimmerd om effectief iets te doen met die resultaten. Het ziet ernaar uit dat 2020 

echt het jaar van de taal zal worden. 

 
Gelukkig is er een jonge kracht bijgekomen in het bestuur: Bert Leyssens van Chipka Aalst. Zijn 

enthousiasme en bereidheid om mee te denken ten behoeve van alle NTSV-clubs verdient alle respect. 

Hartelijk welkom, Bert! 

 
Een echte winter hebben we nog niet gekregen. Daardoor was de opkomst op de eerste interclubs 

hoger dan vorig jaar. Hopelijk zorgen maartse buien en aprilse grillen niet voor het tegenovergestelde 

effect op de komende toernooien. 

 
Stilaan kijk ik al uit naar het scrabbleweekend in september, waarvoor de inschrijvingen inmiddels 

afgesloten zijn. De positieve reacties op de voorbije editie - waar ik jammer genoeg niet bij kon zijn - 

waren de verdiende spreekwoordelijke pluim op de hoed van het organiserende kwartet Chantal, Jan, 

Martine en Ronny. Het wordt moeilijk om beter te doen.... 

 

Uw voorzitter, 

 

Marc 

Voorwoord  
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Munster Bilzen organiseerde het regionaal kampioenschap, voor 
de eerste keer der beide Limburgen. Dat leverde een record 
aantal deelnemers van 55 op, waaronder 20 van de club zelf. 
Lettertrekker van dienst Jef Wuyts, peuterde 7 scrabbles uit zijn 
letterzakje met een behoorlijke moeilijkheidsfactor: GLANSJE, 
REISDOEL, NABURIGE, VERTEKEN, SOLAREN, TWEERNDE en 
FONETIEK. Een kolfje naar de hand van de sterkste club van 
Vlaanderen en Nederland, Littera Tessenderlo; zij palmde de top
-10 helemaal in. Stefaan Roels (reeks A) mag een jaar lang als de 
beste scrabblespeler van beide Limburgen door het leven gaan. 
De andere reekswinnaars waren: Willy Lintermans (B, Littera), 
Nicole Roloux (C, Munster) en Patrick Voet (D, Littera) 
 
Uitleg gelegde woorden: 

• CANOPEN < mv van canope: asurn van de Etrusken; Oud-Egyptische vaas 

• SOLAREN < mv van solaar: (astrologie) horoscoop die berekend wordt voor het tijdstip waarop de zon dezelfde 
lengte heeft als bij de geboorte en die tendensen voor het komende levensjaar kan aangeven 

• TWEERNDE < verl. tijd van tweernen (overg. ww, h. getweernd): mbt garen of zijde: twee of meer draden 
ineendraaien (synoniem: twijnen) 

• ZWIK: zn (mv zwikken) diverse betekenissen, o.a. het zwikken van een lichaamsdeel; houten pen voor het 
luchtgat van een vat; wrijfhout 

• ZOUK: zn (g.mv.) dansmuziek bestaande uit een creoolse mix van Afrikaanse gitaarstijlen, Caraïbische pop en 
Amerikaanse funk 

• HOEPNET: zn (mv hoepnetten) visserij: op een hoepel gespannen net aan een stok 

• GAUCHO: zn (mv gaucho’s) in Argentinië – nomadische veehoeder 
 

Ondertussen nadert 21 mei met rasse schreden, maar het beoogde aantal deelnemers is spijtig genoeg nog niet 

bereikt. Velen hebben schrik voor de duur van de wereldrecordpoging, anderen weten nog niet of ze wel in het land 

zullen zijn die periode… Een eerste testdag heeft ondertussen al plaatsgevonden en werd door de aanwezigen 

enorm gesmaakt. Ook is er al het een en ander duidelijk geworden omtrent het verloop van de wereldrecordpoging. 

Zo kunnen we al vrij zeker stellen dat de eerste zet zal plaatsvinden omstreeks 10u ’s morgens, de laatste zet 

vermoedelijk omstreeks 20u ’s avonds. Om een degelijke voorbereiding te kunnen maken voor dit bijzondere 

evenement, zowel voor mij als voor mijn tegenstanders, is het wel van belang dat iedereen op voorhand al goed 

weet wat er wel en niet mag.  Daarom zou iedereen die een deelname 

overweegt, zich zo snel mogelijk moeten melden via mail op 

wereldrecordpoging21052020@gmail.com. Vanaf dan kom je mee in 

het mailverkeer aangaande de evoluties en de verdere voorbereiding. 
 
Wat mag je als tegenstander allemaal verwachten: 

• Ontbijt, middageten, avondeten, versnaperingen en dranken. 

• Het scrabblebord als aandenken, genummerd en gesigneerd 

door beide spelers op de achterkant. 

• Voor diegenen die van verder komen, voorzien we, indien 

gewenst, zo dicht mogelijk in de buurt, bij gastgezinnen 

(medescrabbelaars) de mogelijkheid om woensdagavond 20 en/of donderdagavond 21 mei te overnachten. 

Dit om de dag van de WR-poging zo kort en aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. 

• De mogelijkheid om eender welk ander spel naar keuze (zelf mee te brengen) te spelen tijdens de 

wereldrecordpoging, zonder het vlotte verloop van de poging in gedrang te brengen. 

• De mogelijkheid om een boek te lezen, op gsm of tablet bezig te zijn,… 

RK Limburg, 7 december 2019 Frany Gregoor  

Vlnr: algemeen winnaar Stefaan Roels,  
Gerda Van Mierlo (2) en Willy Lintermans (3) 

Oproep deelnemers wereldrecordpoging 21/05/2020  Bert Leyssens  

mailto:wereldrecordpoging21052020@gmail.com
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Uit de vrije commentaren bij de taalenquête komt onder meer naar voren dat heel wat NTSV-leden onvoldoende op 

de hoogte zijn van de binding tussen Van Dale Uitgevers en de SWL. In dit artikel wil ik uit de doeken doen hoe deze 

band is ontstaan en waarom de SWL wordt uitgegeven door Van Dale.  
 
Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw werden overal in Vlaanderen en Nederland scrabbleclubs opgericht. Als basis 

voor de toegestane woorden werd door de clubs in beide landen (onafhankelijk van elkaar) gekozen voor de Grote 

Van Dale, omdat in dit woordenboek de meeste trefwoorden staan en voldoende informatie bij de lemma’s 

vermeldt om de afgeleide woordvormen te kunnen beoordelen. In 1992 verscheen de 12de uitgave van de Grote 

Van Dale, ongeveer gelijktijdig met de oprichting van het NTSV. Er is toen besloten om een Scrabblewoordenlijst te 

maken met alle toegestane woorden van 2 tot en met 8 letters. Deze SWL verscheen in 1994. Maar eind 1995 moest 

Van Dale een nieuwe editie van de 12de druk uitbrengen ten gevolge van de spellingsherziening van 1995. Het 

gevolg was dat de kort daarvoor verschenen SWL ook ingrijpend moest worden herzien. In 1996/’97 ontstonden de 

contacten met de Nederlandse scrabbleclubs, waar ook belangstelling was voor de SWL. Met meer dan 70 

medewerkers uit beide landen – vooral NTSV-leden – is de nieuwe uitgave van de SWL medio 1997 gereed gekomen. 

Evenals de eerste uitgave was ook deze publicatie geheel gebaseerd op de Grote Van Dale. 

 

Samenwerking met Van Dale 
 
Kort na de publicatie van de nieuwe SWL ontvingen de bonden een brief van (toen nog) Lexicografie Van Dale BV. De 

uitgever had enkele jaren daarvoor een proces aangespannen tegen iemand die een puzzelwoordenlijst op diskette 

had uitgebracht, gebaseerd op het woordbestand van de Grote Van Dale. In deze procedure werd Van Dale door de 

rechter in het gelijk gesteld: het trefwoordenbestand van de Grote Van Dale geniet auteursrechtelijke bescherming 

(HR 04-01-1991, NJ 1991/608).  
 
In de door de bonden uitgebrachte SWL 1997 werd de 12de uitgave van de Grote Van Dale als basis voor het 

woordbestand vermeld. De uitgever zou om die reden de SWL-uitgave kunnen verbieden, maar hij stelde de bonden 

een samenwerking voor. Het werd de bonden echter niet meer toegestaan de SWL in deze vorm zelf uit te brengen, 

alle komende edities zouden door Van Dale worden uitgegeven en in de handel gebracht. Er zijn nieuwe edities van 

de SWL uitgebracht in 2002, 2007, 2009, 2012 en 2017. Bij deze edities zijn de volgende afspraken gemaakt: 

enerzijds dragen de bonden het auteursrecht op de SWL over aan de uitgever; anderzijds levert Van Dale lijsten met 

alle nieuwe en geschrapte lemma’s aan de OTC, er wordt een auteursvergoeding aan de bonden betaald ter dekking 

van de onkosten en de leden krijgen een hoge korting op de gekochte exemplaren. Het is de scrabblebonden 

toegestaan om  daarnaast zelf afgeleide lijsten uit te geven, zoals de 10-letterlijst, retrogradelijst, query. Deze 

uitgaven mogen echter alleen aan de leden worden verkocht. 
 
Vooral de levering van de nieuwe en geschrapte lemma’s en samenstellingsvoorbeelden is voor de OTC van groot 

belang. Deze lemma’s en samenstellingsvoorbeelden worden in jaarlijkse porties geleverd, zodat het mogelijk is om 

met beperkte menskracht in korte tijd de nieuwe SWL samen te stellen. Zonder deze informatie zou het onbegonnen 

werk zijn, zeker nu in Van Dale Online elke maand nieuwe lemma’s worden toegevoegd. 
 
In de voorlopige overeenkomst voor de SWL 2021 heeft Van Dale de bepaling opgenomen dat de SWL gebaseerd 

moet zijn op het trefwoordenbestand van de Grote Van Dale, met inachtneming van het taalreglement van de 

bonden. Het is daarbij wel toegestaan om extra samenstellingsvoorbeelden bij te maken, zoals geitenpoot, wijkfeest,

….. Het bestuur wil met Van Dale onderhandelen over deze bepaling, dus het staat nu nog niet vast hoe het 

uiteindelijk zal worden.  
 
Ik hoop hiermee duidelijk te hebben gemaakt waarom de bonden tot nu toe de SWL hebben gebaseerd  op het 

trefwoordenbestand van de Grote Van Dale en geen lemma’s uit andere bronnen in de SWL hebben opgenomen. De 

samenwerking met Van Dale heeft zijn beperkingen, maar er staan ook heel wat voordelen tegenover. 

 

 

N.v.d.r.: zie ook p22 voor de resultaten van de taalenquête en de conclusies van het bestuur 

Van Dale en de SWL  Henk Jongepier  
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Tijdens de bekerwedstrijd in Tielt zetten 128 scrabbelaars zich schrap voor de diverse kampioenschappen; de beste 

in de reeksen - voor de laatste keer verdeeld in A (38), B (48) en C (29) -, de beste club (31 teams) en de beste regio. 

Voorzitter Marc Stepman mocht de wedstrijd in goede banen leiden maar het moet gezegd: de getrokken 

lettercombinaties waren niet om over naar huis te schrijven. B-speelster Rita Van De Ven leidde aan de pauze het 

peloton met 5 luttele puntjes voorsprong op Riccardo Ounane. Ze hield stand en won daarmee ook de NTSV-

bekerwedstrijd met... 5 puntjes voorsprong op A-kampioen Riccardo Ounane. Ann Defour eigende zich de titel C-

kampioene toe. Bij het clubkampioenschap leidde gastclub Blanco Tielt aan de pauze, wat voor commotie zorgde in 

de jurykamer. Ze hielden helaas geen stand en de oppergaai ging naar ’t Peirt Dendermonde 1. Wat het IRK betreft: 

er stond geen maat op Oost-Vlaanderen. Zij verpulverden de tegenstand met slechts 68 punten. 

NTSV-Bekerwedstrijd Tielt, 20 december 2019  

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

1               B       H O R K        

2             R I       E N   w  Deelnemers   : 128 

3             A T     J U T   I  Beurten   : 21 

4         Z   D E     U I     J  Totaalscore    : 981 

5         W   F       M       L  Scrabbles   : 4 

6         I   L     O P   A Z E  Solo's    : 0 

7         E N E     E S   G O N  Soloscrabbles   : 0 

8       W R A N G E N     A   D  Hoogste beurtscore  : 126 

9         R E S           V      Nulscores (gem./deelnemer) : 0,98 

10       N O G       Q   H E   P  Tops (gem./deelnemer) : 6,11 

11       U K         u   E S   A  Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,41 

12       K           A   F     L  Getrokken blanco's  : 5 

13     M E D O C S   T   T     E  Beurten met Q   : 3 

14       N           T E E V E E        

15       D O Y E N N E S       R        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

A-kamp 

1 Riccardo Ounane Chipka 900 91,74 100 10 3 0 A1 

2 Dirk Van Den Herrewegen ‘t Peirt 886 90,32 97,18 11 3 0 A1 

3 Bertrand De Bouvere Ypsilon Heist 838 85,42 87,50 11 2 0 A1 

B-kamp 

1 Rita Van de Ven Littera 905 92,25 100 7 3 0 B1 

2 Miet Quintens Littera 817 83,28 88,48 6 2 0 B1 

3 Kris De Beule Fair Play 785 80,02 84,29 7 2 0 B2 

3 Paul Serneels Alfabet Putte 785 80,02 84,29 6 2 0 B1 

C-kamp 

1 Ann Defour Syllabe 764 77,88 100 6 2 1 C1 

2 Agnes Lauwens ‘t Peirt 731 74,52 94,06 7 2 0 C2 

3 Nicole De Beule De Wase 730 74,41 93,88 5 2 0 C1 

Club 

46 pp ‘t Peirt Dendermonde I Dirk VDH (3) Willy Van Laethem (13) Guido Laurent (30) 

51 pp Ypsilon Heist I Bertrand De Bouvere (4) Bruno De Bouvere (21) Rudi Franckaert (26) 

64 pp Chipka Aalst I Riccardo Ounane (2) Bert Leyssens (14) Jan Van Herpe(48) 

IRK 68 pp Oost-Vlaanderen 
Riccardo O (2) Dirk VDH (3) Henk Jongepier (7) Omer Van Hoecke (9) 
Willy Van Laethem (13) Bert Leyssens (14) Marianne Van den Nest (18) 

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

8 ZWIERROK 

9 FELSRAND - RADFLENS 

10 BLIJKEND - KLEDIJEN - KWIJLDEN - KWIJLEND - LIJKENDE - ONTLIJVEND - PIJLDEN - PIJLEND 

14 DOYENNES - ECDYSONE - ENVOYES 
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De A-kampioenen: Bertrand De Bouvere (3), Riccardo 
Ounane (1) en Dirk Van Den Herrewegen (2) 

De B-kampioenen: Miet Quitens (2), individueel kam-
pioene Rita Van De Ven (1) en Kris De Beule (3) 

De C-kampioenen: Nicole De Beule (3), Ann Defour (1) 
en Agnes Lauwens (2) 

Beste club t Peirt: Willy Van Laethem (13), Guido Lau-
rent (30) en Dirk Van Den Herrewegen (3) 

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

8 
6 spelers vonden ZWIERROK op de x4 (126p) en belandden (mede) zo in de top10 aan de pauze. De 
rest moest het stellen met 30p of minder, zoals de 2 Bert'jes die tot dan aan 100% speelden. 

9 
6 andere scrabbelaars noteerden een geldige scrabble, waaronder de niet-gerankte Marijke Balk. 
FLESRAND is onbestaande in de SWL en leverde Bert Leyssens en Luc Steels een nul op. 

10 
8 mogelijke scrabbles, en 9 scrabblepogingen die 25 spelers een nul bezorgden. KIJLENDE is enkel 
met korte ei en Van Dale kent enkel BE-KLIJVEND. 

14 
DOYENNES en ECDYSONE brachten allebei 98 punten op voor 79 spelers. Lars van der vekens was de 
enige die nog een scrabble vond met ENVOYES (84p). 

20 
11 nulscores voor AFHEB, je kan OM-, OP-, IN-, UIT-, BIJ-, AAN-, VOOR-, OVER-, DOOR- en TEGEN-
HEBBEN, maar AFHEBBEN is geen samenstelling en is daarom niet toegestaan. 

21 
De helft van de spelers legde gretig de Q weg met QATJES, slechts een handvol zag dat QUATTE en-
kele puntjes meer (36p) opbracht. 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

HEUI: tussenwerpsel - [verouderd] als begroeting  

HORK zn (mv horken): o.a. stug, lomp, onbeleefd mens (vormvariant: hurk) 

RADFLENS zn (mv radflenzen): flens aan een rad (flens = opstaande rand) 

BITE zn (mv bites, vkl biteje): sensatie die voedsel teweegbrengt wanneer je erin bijt; 

NUKEND < ww nuken (overg. ww. nukete, h. genuket) 1. d.m.v. kernwapens uitschakelen; 2. mbt een computer; laten 
crashen door er een pakketje software naartoe te sturen waardoor het besturingssysteem onbruikbaar wordt 

DOYENNES < mv van doyenne: (= vrouwelijke doyen) 1. deken, oudste lid van een college; 2. voorzitter (leeftijd) 

PALEER < ww paleren (EGWN 14): verouderd voor pareren = o.a. sieren, tooien 

NAEG < ww na-eggen (overg. ww. egde na, h. nage-egd): doorgaan met eggen 

AGAVES < mv van agave (ook mv agaven): tropische vetplant 

QUATTE < ww quatten (onoverg. ww, h. gequat): met een quad rijden (in SWL 2021 ook vormvariant quadden 
(quadde, h. gequad) 

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 
17 trio A NAEG Dirk Van Den Herrewegen, Frans Symons en Luc Steels     

19 duo A AGAVES Bert Leyssens en Jan Cornet 

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 15 Bert Leyssens en Floris van Ouwerkerk 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 5 Maria Spinoy en An Westyn 
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1. Interclubs 

 

 

 

Het NTSV-seizoen 2019 doorgelicht Chantal Naessens en Jill Suykens  

Locatie Datum Aan Max Brt Winnaar 2de 3de Club (pp) 

Heist 12/01 128 1110 18 Henk Jongepier 
Bert Leyssens 

 Jan Cornet Littera (39) 

Gent 26/01 139 940 21 Dave De Schacht Bruno De Bouvere Bert Leyssens  Chipka (32) 

Tessenderlo 23/02 138 936 19 Jan De Ridder Dirk VD Herrewegen Rob Rondou Ypsilon H (35) 

Tielt 06/04 138 1083 20 Jan De Ridder Stefaan Roels Dirk VD Herrewegen 
Jan Cornet  

Littera (23) 

NTSV Bilzen 20/04 115 895 21 Bertrand De Bouvere Dave De Schacht Jan Tiek Littera (23) 

Mechelen 22/06 119 1132 19 Stefaan Roels Jan Cornet Herman Vanackere Littera (14) 

Sint-Niklaas 27/07 119 1079 20 Jan De Ridder Bert Leyssens Jan Cornet Arendsoog A (23) 

Ronse 24/08 121 932 20 Bruno De Bouvere Guido Laurent Stefaan Roels  
Bram Wydooghe 

Ypsilon H. (23) 

Dendermonde 28/09 128 954 22 Jan De Ridder Stefaan Roels Wesley Eikenaar 
Luc Steels 

Littera (15) 

Oostduinkerke 21/10 116 1070 19 Jan De Ridder Danny Crabbé Jef Wuyts Littera (24) 

Aalst 09/11 142 1137 19 Jan De Ridder Annemie De Waele Luc Steels Heureka (17) 

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

1               T                Aantal interclubs  : 11 

2           T   O                Deelnemers totaal  : 1403 

3           R   s             B  Deelnemers gemiddeld : 127,5 

4   I N D R O P T             O  Beurten (gem.)  : 19,82 

5           M                 T  Totaalscore  (gem.)  : 1024 

6           B                 G  Scrabbles   : 48 

7           E               R A  Solo's    : 10 

8       Z A N D D A M       E L  Soloscrabbles   : 1 

9               O     K     V    Hoogste beurtscore  : 203 

10               O     N     E    Nulscores (gem./deelnemer) : 1,17 

11   G I J L S   D     O     L    Tops (gem./deelnemer) : 6,15 

12   i       A A N G E D O S T    Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,29 

13   J           I     J          Getrokken blanco's  : 79 

14   K           E     E          Beurten met Q   : 36 

15               S     S                

TOPPER(s) (minstens 6 deelnames en procentueel gezien volgens het aantal deelnames en beurten) 

Tops 74,0% Jan De Ridder behaalde  in de 8 IC's waaraan hij deelnam 119 tops in 161 beurten; dat is een ge-
middelde van 14,88 tops. 

Scrab-
bles 

21,3% Marc Seghers speelde 155 beurten over 8 IC's en legde daarbij 33 scrabbles; een gemiddelde van 
4,13 scrabbles per partij. 

Nullen 16,5% Antoin Meerschaert noteerde 36 nullen op 218 beurten (hij nam aan alle 11 IC's deel) oftewel 
3,27 gemiddeld. 

Tops + 
nullen 

78,4% Wanneer je zowel de tops als nullen in rekening brengt, primeert Bert Leyssens; op 139 beurten 
verspreid iver 7 IC's, scoorde hij 98 tops maar ook 11 nullen. 

Solo's 2,5% Jan De Ridder was verantwoordelijk voor 4 solo's in 2019. 
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WEETJES 

In totaal bleven op de 11 IC's 50 letterblokjes in het zakje zitten; N (6x), G (5x), Q (4x) C/F/V (3x), A/D/I/K/L/O/R/Z (2x) 
en J/P/S/T/X (1x). Een blancoblokje bleef 5 maal ongebruikt (op de IC Heist zelfs beide blanco's). Alle letters B, E, H, 
M, U, W en de Y werden op elke IC gebruikt.   

Gemiddeld streden 20 (19,7) van de 29 NTSV-clubs mee voor een cluboverwinning, .het hoogste aantal was 22 (IC 
Tessenderlo), het laagste aantal  was 17 (NTSV-IC Bilzen). 

De IC met het hoogste aantal scrabbles was deze in Heist met 7 stuks, in Dendermonde kwam er slechts 1 scrabble op 
bord. Op de IC Aalst werd de scrabble gelegd met het hoogste aantal punten nl 203. 

7 NTSV-leden verdeelden de 11 overwinningen onder elkaar: Jan De Ridder behaalde er 6, Henk Jongepier, Bert Leys-
sens, Stefaan Roels, Dave De Schacht, Bertrand en Bruno De Bouvere wonnen elk 1 interclub. 

In totaal stonden er 19 verschillende deelnemers op het podium: 18 heren en slechts 1 dame. 

Over de 33 podiumplaatsen geteld stond Jan De Ridder 6 keer op een trapje (1 keer meer dan in 2017). Stefaan Roels 
en Jan Cornet mochten 4 keer juichen, gevolgd door Bert Leyssens met 3 keer. Bruno De Bouvere, Dave De Schacht, 
Dirk Van Den Herrewegen en Luc Steels stonden 2 keer op een podiumtrapje. De rest mocht 1 keer naar voor komen. 

In de B-klasse waren 6 van de 11 overwinningen voor de dames; Magda Lezy (7e), Tonny Dassen (4e), Mia Smolders 
(11e), Monique Antheunis (11e), Mieke Moonen (14e) en Nadine De Smet (6e). De 5 overwinningen bij de heren wa-
ren voor wijlen Rob Rondou (3e), Kris De Beule (8e), Luc Steels (5e), Marcel Verstraete (14e) en Marc Stepman (18e). 

In de C-klasse was het net andersom; de heren gingen met 6 overwinningen naar huis en de dames met 5. Patrick De 
Smet nam er 3 voor zijn rekening (53e, 32e, 13e), de andere heren waren Wim Aerts (41e), Harm Logghe (24e) en 
René Uytterhoeven (20e). Bij de dames wonnen Chris Moyaert (29e), Katia Deprez (31e), Cécile Verstraete (41e),  
Mireille De Schacht (36e) en Godelieve Saenen (37e). 

In Gent verkeerde het Nederlandse deelnemersveld aan de pauze in een euforische stemming toen bleek dat landge-
note Tonny Dassen aan de leiding stond. Zij zou uiteindelijk 4de eindigen. Knap als je weet dat zij na een sabbatperio-
de in 2016 haar scrabbledoos terug bovenhaalde om in competitieverband te spelen.   

Fileproblemen zorgden ervoor dat enkele ingeschrevenen veel te laat zouden arriveren op de IC Tessenderlo en daar-
om besloten huiswaarts te keren, behalve een dappere speler die zich nog aanmeldde bij de 10de beurt en wenste 
mee te spelen. De 6 NTSV-leden die zich na de IC Tessenderlo 2018 aansloten bij het NTSV mochten ook een prijsje 
ontvangen. 

De  IC Tessenderlo was de 150ste (!) overwinning voor Jan De Ridder sinds zijn 1ste op 5/8/1995. Maar liefst 63,8 % 
van de interclubs waarop hij aanwezig was, won hij, net geen 2 op 3 (150 op 235)!!! Daarnaast behaalde hij 26 twee-
de plaatsen en 19 derde plaatsen. 

Na vader Marcel en zoon Bruno mocht Bertrand De Bouvere op de NTSV-IC Bilzen eindelijk een overwinning op zijn 
naam schrijven! 

In Mechelen was de hoofdrol niet weggelegd voor een scrabbelaar maar voor scrabbleborden. Doordat een ezel met 
demobord het begaf en herstelling nodig was, moest beurt 9 geannuleerd worden. Dat leidde tot een unicum in de 
scrabblewereld: voor het eerst werd de pauze niet na 10 beurten maar na 8 beurten ingelast. Een ongeluk komt nooit 
alleen, want na de pauze werd het speelbord van soliste Katia Deprez overhoop gegooid én liet de geluidsinstallatie 
het even afweten, tot wanhoop van de spelleidster die zich echter niet uit het lood liet slaan. 

Ook op de IC Ronse gooide de geluidsinstallatie roet in het eten waardoor de spelleider zich genoodzaakt zag om de-
ze buitenspel te zetten in de loop van de 2de helft. 

De IC Dendermonde gaat de geschiedenis in als de wedstrijd met 22 beurten en slechts 1 scrabble, aldaar nooit eer-
der gezien. De voorbije edities vonden immers minstens 3 scrabbles (en gemiddeld 5), hun weg naar het speelbord.  

Op de NTSV-IC Koksijde kon de jury kiezen voor de openingszet CES of SEC. CES kreeg de voorkeur wegens mogelijke 
verlenging tot ACES maar ook tot INVOICES (een 3x). Er werd gegokt wie dat zou vinden? Helaas…  

Een MUISHOND en MISTEKEN zorgden in Aalst voor een hoge score voor degenen die beide negenklappers hadden, 
en ook meteen voor de hoogste totaalscore van het ganse IC-seizoen. 
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2. Trouwe interclubbers 
 
30 NTSV-leden (4 minder dan vorig seizoen) mochten zich in 2019 bij de trouwe interclubbers rekenen. De volledige 
lijst vind je op de website onder Huldiging 2019. Zij waren op elke interclub aanwezig als speler, jurylid of helper, en 
ontvingen daarom een bon van Kruidvat ter waarde van € 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seizoensranking  
 
Om hierin te worden opgenomen, dient een speler aan de helft + 1 van de georganiseerde interclubs te hebben 
deelgenomen. Voor 2019 zijn er dat 7, 122 scrabbelaars voldeden hieraan (11 meer dan in 2018).  

 
Jan De Ridder blijft de onbetwistbare 
nummer 1 met meer dan 99 RP%. 
Danny Crabbé en Alex Reymen komen 
de top15 binnen, na een seizoen van 
minder deelnames. De top15 bestaat 
enkel uit mannen, de eerste vrouw 
vinden we terug op plaats 17 (Gerda 
Van Mierlo). Bert Van der Loo is de 1ste 
Nederlandse heer (13), de vrouwelijke 
tegenhanger is Christine  Feijen (37).   
 
Riccardo Ounane, Omer Van Hoecke, 
Willy Van Laethem en Annemie De 
Waele zakken weg uit de top15. Dave 
De Schacht (8e in 2018) en Tina 
Verdonckt (11e in 2018) speelden te 
weinig IC’s om opgenomen te worden. 
 
Littera is met 18 spelers het best 
vertegenwoordigt in de seizoens-
ranking, voor ‘t Peirt en Ypsilon Heist 
met 10 leden. Twee derde van de 
Litteranen zijn terug te vinden in de 
eerste helft van die ranking. Chipka 
Aalst doet het echter nog beter met 5 
op 6 spelers. 
 

 

 

 

4. Grootste vooruitgang 
 
Ook voor deze lijst geldt hetzelfde criterium; deelname aan de helft + 1 dwz 7 interclubs in 2019. De eerste 5 uit de 
seizoensranking en uit het klassement van de grootste vooruitgang ontvingen een bon van Kruidvat ter waarde van 
respectievelijk €30, €25, €20, €15 en  €10. 

2019 
(2018) 

Naam Club RP% Wds 

Jan De Ridder Heureka Mechelen 99.18 9 1 (1) 

Stefaan Roels Littera Tessenderlo 96.04 9 2 (7) 

Jan Cornet Vandalen Schoten 94.07 11 3 (9) 

Bruno De Bouvere Ypsilon Heist 92.79 9 4 (2) 

Dirk Van Den Herrewegen ‘t Peirt Dendermonde 92.57 11 5 (6) 

Bert Leyssens Chipka Aalst 91.51 9 6 (3) 

Bertrand De Bouvere Ypsilon Heist 89.75 10 7 (13) 

Frans Symons Littera Tessenderlo 89.25 10 8 (5) 

Luc Steels Fair Play Destelbergen 88.99 9 9 (42) 

Jos Leyssens Chipka Aalst 88.98 10 10 (24) 

Danny Crabbé Verba Rotselaar 88.53 9 11 (-) 

Henk Jongepier De Wase Sint-Niklaas 88.28 10 12 (18) 

Bert Van der Loo Arendsoog Amsterdam 88.28 11 13 (12) 

Luc Moelants Alfabet Putte 88.00 10 14 (28) 

Alex Reymen Littera Tessenderlo 87.56 8 15 (-) 
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5. Clubranking 
 
Bij de clubeindstand werd de minst goede uitslag niet in aanmerking genomen. Littera Tessenderlo is opnieuw de 
winnaar en ontving de trofee van clubkampioen 2019. De top-5 van de grootste vooruitgang ziet er als volgt uit: 1. 
Arendsoog Amsterdam en Die Score Brugge (+6), 3. Ypsilon Heist, Lettergreep Amersfoort en Ypsilon Jette (+3). 

 

6. Regionale kampioenen 
 
Op de AV 2018 werd beslist dat de regio’s de keuze 

hebben om al dan niet een regionaal kampioenschap 

te organiseren. 3 regio’s beslisten om in 2019 een 

regionaal kampioenschap te organiseren. De winnaars 

waren Bruno De Bouvere (West-Vlaanderen), Jan Tiek 

(Nederland), Stefaan Roels (Limburg) 

 Naam Club % voor-
uitgang 

 Naam Club % voor-
uitgang 

1 Luc Steels Fair Play Destelbergen 10.88% 9 Mieke Moonen Munster Bilzen 5.40% 

2 Patrick De Smet De Wase Sint-Niklaas 10.11% 10 Jos Leyssens Chipka Aalst 5.13% 

3 Nadine De Smet Fair Play Destelbergen 7.87% 11 Luc Moelants Alfabet Putte 4.94% 

4 Marc Seghers ‘t Peirt Dendermonde 7.59% 12 Guido Laurent ‘t Peirt Dendermonde 4.22% 

5 Stefaan Roels Littera Tessenderlo 7.01% 13 Conny De Rouck De Wase Sint-Niklaas 4.20% 

6 Julia Peeters Alfabet Putte 6.76% 14 Bertrand De Bouvere Ypsilon Heist 3.62% 

7 Jan Cornet Vandalen Schoten 6.42% 15 Cécile Verstraete Ypsilon Jette 3.60% 

8 Marc Legiest Homerus Gent 5.57%     

  
  
  
  

 

DE CLUBEINDSTAND (tussen haakjes: stand vorig jaar) 

1 (1) Littera Tessenderlo 236  16 (12) Syllabe Izegem 1998 

2 (5) Ypsilon Heist 471  17 (16) Coxhyde Koksijde 2082 

3 (2) ’t Peirt Denderm. 512  18 (17) Vandalen Schoten 2086 

4 (3) Heureka Mechelen 513  19 (25) Die Score Brugge 2226 

5 (6) Chipka Aalst 610  20 (20) Zeekant Oostende 2535 

6 (7) Fair Play Destelb. 639  21 (24) Ypsilon Jette 2631 

7 (4) Blanco Tielt 930  22 (19) Negenhof St.-P-.Leeuw 2688 

8 (8) Alfabet Putte 964  23 (23) A-Stijger Veldhoven 2741 

9 (15) Arendsoog Amsterdam 1052  24 (21) Swentibold Born 2887 

10 (9) Munster Bilzen 1073  25 (28) Alles Af Antwerpen 3138 

11 (10) Verba Rotselaar 1175  26 (22) Ter Borre Str.-Bever 3238 

12 (13) De Wase St.-Nikl. 1203  27 (26) Synthese Menen 3660 

13 (11) Homerus Gent 1334  28 (29) It Utrecht 4293 

14 (14) Quercus Ronse 1886  29 (27) Everna Evere 4570 

15 (18) Lettergreep Amersfoort 1990       
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7. Seniorenkampioenschap, dameskampioenschap 

Op het seniorenkampioenschap kaapte Monique Deprez de titel van beste B-speler weg, 

Cécile Verstraete deed dit bij de C-spelers. Op het dameskampioenschap waren de titels 

respectievelijk voor Christine De Beule en Jeannine Leuckx.  

 

 

8. Interland, NTSV-bekerwedstrijd 

Op de interland won Vlaming Bert Leyssens beide wedstrijden net voor de Nederlander Floris van Ouwerkerk.  
 

Tussenwerpsels zijn woorden als oei en hoera, die op zichzelf staan, buiten de eigenlijke structuur van een zin, en 
die geen syntactische functie in de zin hebben. Tussenwerpsels kunnen klanknabootsingen zijn zoals boe, burp en 
hatsjie. Andere tussenwerpsels zijn uitroepen die een gevoel of houding ten opzichte van de werkelijkheid  
uitdrukken, zoals jakkes en tjonge, begroetingen als hoi en doei, of krachttermen als verdomme en godmiljaar. 
Tot de tussenwerpsels worden ook woordcombinaties gerekend als lieve hemel en mamma mia, maar die zijn voor 
ons scrabbelaars natuurlijk wat minder interessant. Ze vallen daarom buiten dit bestek, net als vrij lange 
tussenwerpsels zoals bv. alhamdullilah (alle lof en dank zij Allah) of godsammekrakepitte. 
Eerst volgt er een alfabetische  lijst met o.a. heel wat interessante begroetingen, klanknabootsingen, krachttermen, 
uitroepen, verzuchtingen en uitingen van voor- of afkeur die (kunnen) gezien worden als tussenwerpsel. Deze lijst 
is weliswaar vrij uitgebreid maar natuurlijk nog verre van volledig.                                                                    
 

• A: a(a)rgh, ach, ade, adieu, adios, afijn, aha, ahoe, ahoi, ahum, ajakkes, ajakkie, aju, alaaf, allee, allemachtig, 
allejezus, alleluja, allo, a(m)mehoela*, ammenoela, asjemenou, attenoje*, au, awel, awoert 

• B: bah, banzai, basta, bimbam, bingo, bis, bismillah*, bliksems, boe, boeien, boem, boing, boink, bombam, br, 
broem, brr, bullshit, burp, bye 

• C: chapeau, cheers, chet, chetsie, chut, ciao, couche 

• D: dada, dei, deleatur*, dixi*, doeg, doei, donders, drommels, duh* 

• E: ei, eilaas, eilaci*, eilieve, ehm, enfin, euh, euhm, eureka, excusezmoi 

• F: floep, foei, foert, fuck 

• G: gad, gadsie, get, getsie, getver, godbetert, goddank, goddo(m)me,  goddorie, godemiche*, godlof, godmiljaar, 
go(d)samme, godver(domme), godverde, goedemorgen, goedenacht, goedenavond, goedendag, goeiemorgen, 
goeienacht, goeienavond, goeiendag, goh, gomme(s), gompie, gossie, grut, grutjes, gut 

• H: ha(ha), hallo, halt, hatsjie, he(he), hebbes, heila, hela(ba), helaas, help, hemeltje(lief), herejee, heremijntijd, 
heureka, hi, hiep,hiha, hihi, hm, ho, hoepla, hoezee, hoezo, hoi, hola, hoor, hopla, hoppa, hopsa, hort, hortsik*, 
houdoe, huh, hum, hup, hupla, huplakee, huppekee, huppetee, hupsakee, 

• I: insjallah 

• J: jakkes, jakkie, jammer, jammie, jandorie, jasses, jawel, jazeker, jee, jeetje, jemie, jemig, jeminie, jeminee, jezus
(mina), jippie, joe, jo(e)chei, joepie, joh, joho, johoe, jonge(s), jottem*, jottum, ju 

• K: kaboem*, kassian*, kiekeboe, kiele, kim *, kin, klak, klats, klopt, komaan, krak, ks, kst, kukeleku 

Even wat aandacht voor tussenwerpsels Jean Donné  

Locatie Datum Aanwezigen Max Brt Winnaar 2de 3de 

Interland B-N, 
Amersfoort 

29/6 41 1) 982 
2) 889 

19 
20 

België 
België 

Nederland 
Nederland 

  

NTSV-beker-
wedstrijd, 
Tielt  

21/12  A) 38 981 21  Riccardo Ounane Dirk VD Herrewegen Bertrand De Bouvere 

B) 48 Rita Van de Ven Miet Quintens Kris De Beule 
Paul Serneels 

C) 29 Ann Defour Agnes Lauwens Nicole De Beule 

31 clubteams ‘t Peirt Dend. 1 Ypsilon Heist 1 Chipka Aalst 1 

5 regio’s Oost-Vlaanderen Antwerpen West-Vlaanderen 

Locatie Datum Aan Max Brt Winnaar 2de 3de 

Senioren, Tielt 6/3 69 958 22 Frans Symons Jos Leyssens Henk Jongepier 

Dames, Destelbergen 1/5 76 1069 19 Nana Van Den Bossche Christine De Beule Marie-Louise Ongena 
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• L: laci , lechajim* 

• M: mayday, merci, miauw, mieters, mho, mmm, mwah 

• N: nada, nebbisj*, niente, nie(t)waar, njamnjam, njet, nonde(d)ju, nou, nounou 

• O: ocharm(en), ochot, oef, oeh, oehoe, oei, oeps, oha, oho, oi, oke, okido(ki), olala, ole, omein*, ottenoje*, oudoe  

• P: pang, parbleu, pardaf, pardoef, pardoes, pardon, pas, pats, pf, pfiew, pfoe, phoe, pi(e)fpaf, piep, pioew, plets, 
plof, plons, plomp, poeh, pollens*, poppelepee, potdikke, potdikkie, potdomme, potdorie, potdosie, potjandikkie, 
potjand(o)rie, potverdikke, potverblomme, potverdorie, potverdosie, potverdrie, prosit, pst, psst, puh 

• Q: que 

• R: rara,roef, rrrt 

• S: sakkerju, sakkerloot, salu(u)t, salve, schluss, shit, shoot, sjalom, sjemig,  sjonge(s), slaapwel, slamat* , sliepuit, 
sode(me)ju, soit, sst 

• T: tabee, tableau*, tiens, ting(eling)  tiktak, tja, tjee, tjiep, tjing,  tjonge(s), tjeminee, toedeloe, toet, toitoi(toi), 
toppie, tfoe, tralala, trara(ra)* ,tsa, tsjakka, tss, tuftuf, tuurlijk, twexit* 

• U: ucheuche, uh, uhm 

• V: vaarwel, verdikke(me), verdikkie, verdomme, verdraaid, verrek, verroest, verrot, vervloekt, videatur*, viva(t), 
vivant, voila, vooruit, voorwaarts, vort, vroem 

• W: wablief(t), warempel, waf, wauw, wee, welaan, welja, welnee, welnu, welterusten, wham, woef, wow 

• Y: yes, yo, yolo 

• Z: ziedaar, ziezo, zo, zulle, zzz 
 
Uitleg van met * aangeduide woorden: 

• a(m)mehoela, mehoela, ammenoela: nooit van mijn leven 

• attenoje (ottenoje): uitroep van verbazing of verontrusting (=   addenoi, addenom) mijn Heer (Hebreeuws) 

• bismillah: Arabische vrome uiting bij het begin van enigerlei onderneming( =basmala) (lett. in naam van Allah, de 
barmhartige, de genadevolle) 

• deleatur: door te halen, te schrappen 

• dixi: formule waarbij men een rede beëindigt: mij treft geen blaam als naar mijn waarschuwing niet wordt geluis-
terd 

• eilaci, eilaas, laci :=helaas 

• duh: ter uitdrukking dat zelfs een dom persoon iets snapt, = nogal wiedes 

• godemiché: kunstpenis (Lat. gaude mihi= schep vreugde in mij) 

• hortsik: aansporing tot een trekdier (het oude ww. van horten = voortrijden, en een tussenwerpsel 'sik', dat mis-
schien een verkorting is van 'zeg ik') 

• jottem (jottum): vervorming van ja 

• kaboem: ter aanduiding van een dreunende klap: De auto knalde tegen de muur: kaboem! 

• kassian: uitroep van medelijden (Mal.kasihan=medelijden, jammer) 

• kim: goed, akkoord 

• lechajim: Joodse wens, geuit als men iemand toedrinkt (= proost) ( lett. op het leven) 

• nebbisj: Barg. uitroep van medelijden: ocharm 

• omein: bij joden amen 

• pollens: uitroep van verbazing 

• tableau: als elliptische uitroep weer te geven met: je kunt je de toestand voorstellen e.d.: het gezelschap maakte 
zich vrolijk over hem; juist op dat ogenblik kwam hij ongemerkt de kamer binnen, tableau! 

• trara(ra): nabootsing van een geluid van een trompet of hoorn 

• twexit: ter aanduiding dat iemand (tijdelijk) stopt met twitteren 

• videatur: (Lat.) men zie 
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Voor haar zilveren IC-jubileum moest de club noodgedwongen uitwijken naar een nieuwe 

locatie; het OC Ravelingen waar de vorige 24 edities plaatsvonden, stond immers klaar 

voor afbraak. Place to be was basisschool OLVO, waar voortaan ook de wekelijkse 

clubwedstrijden doorgaan. De door een hardnekkige hernia geplaagde  Bertrand De 

Bouvere opende voor de 25e maal het spel en zorgde meteen voor de eerste van 6 

scrabbles. De 6de scrabble, de negenklapper CHINUPJE, bracht maar liefst 212 punten 

voor Jan Cornet en Ronny Rutten, toch bracht dit voor geen van beiden de overwinning 

op. De leider aan de pauze, Bruno De Bouvere, had standgehouden en bezorgde Ypsilon 

Heist haar eerste thuisoverwinning. In de naverbetering bleek niet Littera Tessenderlo, 

maar wel Fair Play Destelbergen de clubbeker gewonnen te hebben, met 3 pp 

voorsprong. Op de IC in Gent werd de verkeerde prijsuitreiking rechtgezet. 

IC Ypsilon Heist te Heist, 12 januari 2020  

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 16 Bert Leyssens 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 6 Jannick Van Gerwen 

Thuisspeler en winnaar  
Bruno De Bouvere 

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

1 K             F             C        

2 A             L             h  Deelnemers   : 131 

3 O             U             i  Beurten   : 20 

4 L E D J E   C O     E Y V A N  Totaalscore    : 1132 

5 I       H O O R Z I N       U  Scrabbles   : 6 

6 E         M U               P  Solo's    : 0 

7 N O     M I N   E           J  Soloscrabbles   : 0 

8   N A W A S S E N           E  Hoogste beurtscore  : 212 

9   T     M   E   D     Z        Nulscores (gem./deelnemer) : 0,85 

10   B     B   L         W E      Tops (gem./deelnemer) : 6,32 

11   R     O   T       H E X      Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,83 

12 K A D I S     K     E T E      Getrokken blanco's  : 5 

13   N           E         R      Beurten met Q   : 5 

14   D       A F G R E N S T            

15 P E G G E R   T         S E N        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Bruno De Bouvere Ypsilon Heist 998 88,16 100 15 6 0 I 

    2 Jan Cornet Vandalen 982 86,75 98,41 11 4 1 I 

    3 Bert Leyssens Chipka 974 86,04 97,61 16 6 1 I 

    4 Henk Jongepier De Wase 964 85,16 96,62 13 5 0 I 

    5 Dave De Schacht Blanco 946 83,57 94,82 9 5 0   

    6 Luc Steels Fair Play 945 83,48 94,72 10 5 0 I 

    7 Riccardo Ounane Chipka 941 83,13 94,33 11 5 0 I 

    8 Nadine De Smet Fair Play 920 81,27 92,24 6 5 0 II 

    9 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 916 80,92 91,84 13 4 0 I 

    10 Ronny Rutten Littera 915 80,83 91,74 13 3 1 II 

II 8 Nadine De Smet Fair Play 920 81,27 92,24 6 5 0 II 

III 15 Hilde Goedefroot Homerus 893 78,89 89,55 7 4 0 III 

IV 33 Lars van der vekens Heureka 842 74,38 84,47 12 0 3 IV 

V 50 Mirèse De Grauwe Ter Borre 799 70,58 80,19 7 4 0 V 

Club 35 pp Fair Play Destelbergen Luc Steels (6), Nadine De Smet (8), Omer Van Hoecke (21) 
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GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

1 NAWASSE 

4 COUNSELT 

6 
BONDIGER - BORENDEN - BROEIDEN - BROEIEND - BRONSDEN - BRONZEND - DOENBARE - INBOERDE 
INBOORDE - INBOREND - ONTBRANDE - OPBINDER - RONDBEEN - RONDBENE - SEINBORD - TOEBRAND 

9 AFGRENS - AFSINGEL 

11 AKOLEIEN - KAOLIEN - OLIEKAN 

17 CHINUPJE - PLUCHEJE - PUNCHJES - SCHULPJE 

                       

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 
4 trio COUNSELT Bruno De Bouvere, Bert Leyssens, Miet Quintens (scrabblesolist III) 

17 duo CHINUPJE Jan Cornet (solist I) en Ronny Rutten (solist II)       

De andere reekswin-
naars:  

Nadine De Smet, 
Hilde Goedefroot, 

Lars van der vekens  
en Mirèse De Grauwe 

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Slechts 2 spelers vonden scrabbles in de 6 beurten; Bruno De Bouvere en Bert Leyssens. 

Jeugdspeler en winnaar van reeks IV Lars van der vekens behoorde tot het selecte groepje van 9 spelers met meer dan 
10 tops, bovendien de enige buiten klasse I en II. 

Beurt 

3 KADOS (enkel op zijn Frans gespeld) zorgde al meteen voor enkele nullen. 

4 Buiten het trio met de scrabble COUNSELT, moesten de anderen genoegen nemen met max 48p. 

5 

Slechts 6 spelers vonden de topzet op de x4 HOORZIN, waaronder Jan Van Herpe (III) en de niet-
gerankte Rieke Bouman. Bruno De Bouvere miste deze, en speelde daardoor niet meer aan 100%. Noch-
tans zou hij de rest van de partij zijn koppositie behouden. 

6 Meer dan 70% van de spelers vond een scrabble, de mogelijkheden waren dan ook legio. 

7 PEGGER, GERGEM en MEGGER brachten alle 48 punten op, gevonden door 7 spelers. 

9 

1 op 3 vond de scrabble AFGRENS, Riccardo Ounane was de enige die een alternatieve scrabble vond 
met AFSINGEL. 11 van de 19 nullen betroffen ongeldige scrabbles, zoals ‘afgissen’, ‘afgisten’, ‘gannefs’, 
‘geflans’ en ‘geflansd’ die ook enkele topspelers raakten. 

11 Slechts 9 spelers legden KAOLIEN op de juiste plaats voor 94 punten. 

16 Op 6 spelers na, had de ganse zaal HE voor 40 punten gevonden. 
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De x9 CHINUPJE zorgde voor wijziging in de einduitslag. Jan Cornet, die door een nul in beurt 9 een vrije 
val maakte, schoot hierdoor meteen naar de 2e plaats en Ronny Rutten bereikte de top10. Mia  
Smolders kreeg in de naverbetering een nul en verloor zo haar plaats in de top10 en titel in reeks II. 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

KADIS < mv van kadi: (in de islam) titel van een alleensprekend rechter die theoloog is en volgens de godsdienstwetten 
oordeelt 

COUNSELT < ww counselen (overg. ww, h. gecounseld): [psychologie] door het voeren van gesprekken inzicht proberen 
te verschaffen in iemands moeilijkheden 

PEGGER zn (mv peggers): [niet algemeen] 1. schoenmaker; 2. sjacheraar in koeien en kalveren 

AFGRENS < ww afgrenzen (overg. ww, grensde af, h. afgegrensd) = grenzen leggen om of tussen …. 

EXERT: bn [van meeldraden] uitstekend 

KAOLIEN zn (g.mv.): witte, weke, vormbare soort van klei, waarvan het echte, doorschijnende porselein vervaardigd 
wordt (synoniem: porseleinaarde) 

AKOLEIEN < mv van akolei (vormvariant van akelei) = geslacht van de ranonkelfamilie 

ZWET zn (mv zwetten): zwetsloot = [niet algemeen] grenssloot 

KEGT < ww keggen (overg. ww, kegde, h. gekegd) = een keg of keggen drijven in …, met keggen vastzetten (keg = wig) 
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Een nieuwe lente en een nieuw geluid… In deze primavera laat ik alle taalliefhebbers meegenieten van een 
exclusieve verzameling Italiaanse leenwoorden. Alle SWL-proof! Vanaf de 16e eeuw kwamen ze bij ons via handel, 
kunst, oorlog, wetenschappen, toerisme en media. Niet opgenomen zijn woorden die reeds via het Latijn (bv. 
incognito, villa) of het Frans (bv. intrige, chipolata) ingeburgerd waren. Onderstaande opsomming is een shortlist, 
wie de volledige lijst graag bekomt, kan een mailtje sturen naar barnie@skynet.be. Veel ontdekkingsplezier! 

Italiaanse leenwoorden Bernard Roose 

woord woordsoort betekenis 

adagio bijwoord; zn (mv -'s)  muziek: langzaam; muziekstuk in langzaam tempo  

adagium zn (mv adagia) spreuk 

agile bijwoord muziek: vlug, beweeglijk  

agio zn (g.mv.) gunstig koersverschil t.o.v. de nominale waarde 

amoroso bijwoord muziek: innig, teder 

andante bijw.; zn (mv -s/-'s)  rustig voortgaande; muziekstuk of passage in dat tempo 

animato bijwoord muziek: levendig, opgewekt 

arborio zn (g.mv.) rijst  

ardente bijwoord muziek: vurig 

arietta zn (mv -'s) kleine aria 

attaca zn (mv -'s) begin van een nieuw deel van een muziekstuk 

bagno zn (mv -'s) slavengevangenis 

banco zn (g.mv.) gefingeerde geldswaarde waarnaar een bank rekent  

baratta zn (g.mv.) kopen op krediet en meteen weer verkopen  

benzoë zn (g.mv.) hars  

borlotto zn (mv borlotti) boon  

buffo zn (mv -'s) bas-buffo = beweeglijke basstem voor komische rollen 

cadenza zn (mv -'s) muziek: solistische improvisatie 

cambio zn (mv -'s) wisselbrief 

caprese bijv.naamwoord met tomaat & mozzarella 

carezza zn (mv -'s) geslachtsgemeenschap met terughouding van ejaculatie 

casotto zn (mv casotti, -'s) wachthuisje  

cassata zn (mv -'s) uit lagen bestaand ijs met gekonfijte vruchten 

cassone zn(mv cassoni,-s,-'s) bruidskist  

cicisbeo zn (mv cicisbei, -'s) begeleider van een aanzienlijke gehuwde vrouw  

comodo bijwoord muziek: rustig 

coppa zn (mv -'s) worst van schouder en hals van het varken 

cortile zn (mv -s) binnenplaats van een palazzo 

corvina zn (mv -'s) blauwe druif  

diario zn (mv -'s) lijst van kerkelijke plechtigheden 

dolendo bijwoord muziek: klagend (= dolente) 

fango zn (g.mv.) geneeskrachtige modder  

fermate zn (mv -n, -s, -'s) rustpunt, teken dat de noot of rust verlengt waar het geplaatst wordt 

flebile bijwoord muziek: klagend 

fosco zn (g.mv.) koude drank  

fugato zn (mv -'s) fugatisch fragment in een overigens niet in fugastijl geschreven stuk 

furioso bijwoord muziek: woest, onstuimig 

gnocchi zn (meervoud) balletjes van een mengsel van aardappelen, bloem of soezendeeg  

granito zn (g.mv.) terrazzo (bedekkingsmateriaal voor vloeren, aanrechten e.d.) 

gregario zn (mv -'s) wielersport: knecht 

intrigant bn; zn (mv -en) vol listen en streken; iemand die zo handelt (vr.: intrigante) 

lamento zn (mv -'s) klaagzang 

lazaret zn (mv -ten) ziekenhuis; veldhospitaal 

literati zn (meervoud) geletterden  

loggia zn (mv -'s) overdekte galerij 

macigno zn (g.mv.) zandgesteente  

maesta zn (mv -'s) Madonnabeeld met het kind Jezus op de schoot 

magor zn (mv -s) kaassoort: mengsel van mascarpone met gorgonzola  

mailto:barnie@skynet.be?subject=Italiaanse%20leenwoorden
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mandola zn (mv -'s) tokkelinstrument met vier dubbele snaren 

mandorla zn (mv -'s) amandelvormig aureool om de hele gestalte 

marcia zn (mv -'s) muziek: mars 

marziale bijv.naamwoord krijgshaftig 

mastino zn (mv -'s) grote vechthond 

mesto(se) bijwoord muziek: weemoedig 

meta, mezza bijwoord half 

mezzo bijwoord; zn (mv -'s) half; als zn: verkorting van mezzosopraan 

molo zn (mv moli) havendam  

mosso bijwoord muziek: beweeglijk 

niëllo zn (g.mv.) graveerwerk 

nuraghe zn (mv -n) stenen bouwsel op Sardinië  

obligo zn (mv -'s) garantie, borgstelling 

oboe zn (mv -s, vkl -eetje) hobo  

ocarina zn (mv -'s) blaasinstrument 

papabile zn (mv papabili) kandidaat voor het pausschap 

papagallo zn (mv papagalli) jongeman die op erotische avontuurtjes met toeristes uit is 

parlando bijw.; zn (mv -'s)  in spreektoon; passage die parlando wordt gezongen 

paskwil zn (mv -len) schotschrift; parodie 

pavane zn (mv -s) oude Italiaanse dans 

pentito zn (mv pentiti) spijtoptant bij de maffia 

pesante bijwoord zwaarwichtig 

pipe zn (meervoud) buisjespasta  

pizzo zn (g.mv.) maffiageld voor 'bescherming'  

podesta zn (mv -'s) stadsbestuurder 

provola zn (mv -'s) verse kaas van buffelmelk  

quieto bijwoord muziek: rustig 

restorno zn (mv -'s) teruggave van verzekeringspremies    

ricambio zn (mv -'s) retourwissel 

ristorno zn (mv -'s) teruggave van verzekeringspremies    

ritenuto bijwoord muziek: ingehouden, langzamer 

rubato bijw.; zn (mv rubati) vrij tempo voor emotionele uitdrukking  

sambuca zn (mv -'s) anijslikeur     

scherzo zn (mv -'s) vrolijk muziekstuk 

sconto zn (mv -'s) disconto 

scudo zn (mv scudi, -'s) munt, zilveren daalder  

segno zn (g.mv.) muziek: teken  

sfumato bijwoord; zn (mv -s) met vervagende, vervloeiende omtrekken; schildertechniek 

sonetto zn (mv sonetti, -'s)  Italiaanse dichtvorm  

sordino zn (mv -'s) demper, bijv. op de kam van een strijkinstrument 

spinet zn (mv -ten) voorloper van de piano 

stanza zn (mv -'s) letterkunde: couplet, strofe 

stipo zn (mv -'s) schrijfmeubel 

summa zn (mv summae, -'s) som; titel voor een theologische werken  

tazza zn (mv -'s) schotelvormige drinkschaal, meestal met voet 

tombolo zn (mv -'s) strandwal 

tondo zn (mv -'s) cirkelvormig kunstwerk 

tremolo bijwoord; zn (mv -'s) tremulerend; snelle vibrerende toonherhaling 

trullo zn (mv trulli, -'s) rond huisje van keien met kegelvormig dak  

unisono bijwoord gelijkluidend 

uso zn (g.mv.) betalingstermijn  

vibrato bijwoord; zn (g.mv.) snelle wijziging van toonhoogte  

vinsanto zn (mv -'s) dessertwijn 

virga zn (mv -'s) staartnoot; valstreep: regen die de grond niet bereikt 

vivace bijwoord muziek: opgewekt en vlug 

volta zn (mv -'s) wending in een sonnet; chute 

volute zn (mv -n, -s) krulvormige zuilversiering 
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Hilde Goedefroot die de plaats innam van de betreurde Rob Rondou als spelleider, 

en dit met verve deed, verwelkomde de 145 deelnemers. Het werd een leuk spel 

met veel vraagtekens voor de spelers met als gevolg 170 nullen. Na een mislukte 

eerste trekking, boden de letters van de "hertrekking" een scrabble aan, de eerste 

van 6 scrabblebeurten. Met 690 punten ving de pauze aan met een hoge score; tijd 

om een eerste evaluatie te maken na het benutten van een heerlijke koek, en 

onderling bespreken van de al dan niet gemiste kansen in het spel. Bruno De 

Bouvere (1), Marc Clauwaert (2) en Frans Symons (3) vormden de voorlopige top 3. 

Geen solo's, duo's of trio's in deze partij, maar de computer kon geen enkel puntje 

toevoegen aan de totaalscore van 1131 punten. Het Munsterse echtpaar Lenaerts-

Roex kaapte de titel in reeks V en IV weg. 

IC Homerus Gent te Gent, 25 januari 2020  

Bruno De Bouvere scoort 2 overwinningen op rij 

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

1       M U T A E       J A M T        

2           O   S E C R E T A    Deelnemers   : 145 

3           E H                  Beurten   : 19 

4 G R O G   V A                  Totaalscore    : 1131 

5       E I E R S L A K          Scrabbles   : 6 

6   W       Z E                  Solo's    : 0 

7   A B     E N               S  Soloscrabbles   : 0 

8   G E Z O N D S             J  Hoogste beurtscore  : 113 

9   O P   N   E           Q   O  Nulscores (gem./deelnemer) : 1,17 

10   N U   Y   N           u   F  Tops (gem./deelnemer) : 6,70 

11     N   X     H O R K   E   F  Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,74 

12     T         U     S C E N E  Getrokken blanco's  : 6 

13     E         I         N   L  Beurten met Q   : 4 

14     N         E   V I P s   D        

15 M I D D E L E N             E        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Bruno De Bouvere Ypsilon Heist 1060 93,72 100 11 6 0 I 

    2 Jan Cornet Vandalen 1052 93,02 99,32 13 6 0 I 

    3 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 1035 91,51 97,87 11 5 0 I 

    4 Riccardo Ounane Chipka 1025 90,63 97,02 13 5 0 I 

    5 Luc Steels Fair Play 997 88,15 94,63 12 5 1 I 

    6 Bert Leyssens Chipka 993 87,8 94,29 14 5 1 I 

    7 Marc Clauwaert t Peirt 991 87,62 94,12 10 5 0 II 

    7 Stefaan Roels Littera 991 87,62 94,12 11 5 0 I 

    9 Dirk Van Belleghem Die Score 974 86,12 92,67 11 5 0 III 

    10 Herman Theys Littera 964 85,23 91,81 9 5 1 II 

II 7 Marc Clauwaert t Peirt 991 87,62 94,12 10 5 0 II 

III 9 Dirk Van Belleghem Die Score 974 86,12 92,67 11 5 0 III 

IV 31 Nicole Roex Munster 889 78,6 85,42 7 4 0 IV 

V 28 Henri Lenaerts Munster 917 81,08 87,81 6 4 0 V 

Club 22 pp Chipka Aalst Riccardo Ounane (4), Bert Leyssens (6), Monique Antheunis (12) 

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 14 Bert Leyssens 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 6 Yoni Cornelis 
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Vlnr de reekswinnaars: 
Marc Clauwaert (II) 

Dirk Van Belleghem (III) 
Nicole Roex (IV) 

Henri Lenaerts (V) 

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

1 BEZONDS - GEZONDS - SOEZEND 

2 BEPUNTEN 

4 EDELSMID - MEDELID - MIDDELE - MIDDELEN - MISDEELD - OMLEIDDE 

5 TOEVEZEN 

10 EIERSLAK - KLEIRAS - VALSERIK 

13 ASELECTE - CASTRERE - CINEASTE - EETCAFES - GECASTE - ICETEAS - SECRETA 

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

42 niet-gerankte deelnemers 

Beurt 

1 
Amper een dozijn spelers vond de topzet en al 18 nullen voor wie onbestaande scrabbles gepro-
beerd had, zoals zonders en snoozde. 

2 Twijfel bij veel spelers, maar gelukkig staat BEPUNTEN in de SWL. 

4 
113p voor MIDDELE in aanbouw met BEPUNTEND, velen durfden dit niet aan, omdat 5 andere 
scrabbles konden, weliswaar voor minder punten.  

5 33 nullen, waarvan het merendeel nu weet dat een ZEEMIJL bestaat, maar geen zeevoet. 

7 
Het gelegde HORK zorgde voor wat nullen in de volgende beurten, omdat sommigen dachten dat 
ze met een werkwoord te maken hadden. 

10 32 nullen voor scrabblepogingen 

13 
6 mogelijke scrabbles, waarvan de topzet SECRETA (geen mv) door slechts 4 spelers werd gevon-
den. Frans Symons, 3de aan de pauze, kreeg een nul en duikelde daarmee uit de top10. 

16 
3 mogelijkheden voor 48p, maar de jury koos voor SJOFFEL van Mirèse De Grauwe. Gauw bleek 
waarom, de aanbouw tot SJOFFELDE (b17) bracht 63p op, 34 meer dan andere zetten. 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

BEPUNTEN: overg. ww (bepuntte, h. bepunt) = o.a. [schooltaal] in punten of cijfers zijn waardering uitdrukken (van 
gemaakt werk enz.) 

MIDDELE < ww middelen (overg. ww, middelde, h. gemiddeld) = het gemiddelde berekenen van ….  

MUTAE < mv van zn muta = occlusief (plofklank) = medeklinker voortgebracht door een op een volledige afsluiting 
van de luchtstroom volgende opheffing van de afsluiting, bv. t, p en k 

EIERSLAK: zn (mv eierslakken) = zekere soort van slak 

HARENDEN < ww haren (overg. ww, haarde, h. gehaard) o.a. een zeis scherpen op een spit door er met een hamer op 
te kloppen 

SECRETA: zn meervoud = rooms-katholiek (vroeger) stil gebed in de mis vóór de prefatie; thans vervangen door het 
gebed over de gaven, dat hardop gebeden wordt 

SJOFFEL / SJOFFELDE < ww sjoffelen (onoverg., h. gesjoffeld) = [watersport] zich met opblaasbare waterschoenen 
over het water voortbewegen (ook zn sjoffel, mv -s)  
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Bij de start van het seizoen 2020 telde het ledenbestand 452 leden t.o.v. 458 leden een jaar voordien. In 2019 
werden 12 leden ingeschreven en keerden 3 leden terug van weggeweest. Per 01.01.20 werden 35 leden 
uitgeschreven en 14 leden schreven zich in. 4 leden die zich in de loop van 2019 inschreven, werden terug 
uitgeschreven per 01.01.20. 4 spelers transfereerden in de loop van 2019 en nog 2 per 01.01.20. 

1. Clubs op 1 januari 2020 
  

Het ledenbestand 2019 doorgelicht Chantal Naessens  

 AANTAL  LEEFTIJD 

CLUB M V Totaal Evolutie min max gem 

Ypsilon Heist 14 29 43 -3 33 84 64.98 

Littera Tessenderlo 15 19 34 1 44 85 64.35 

Die Score Brugge 9 20 29 -3 36 88 66.69 

Munster Bilzen 9 18 27 -2 49 91 68.00 

Alfabet Putte 12 11 23 1 26 85 66.96 

Blanco Tielt 7 13 20 0 34 82 60.55 

t Peirt Dendermonde 8 9 17 -1 57 81 67.06 

Quercus Ronse 5 11 16 2 34 82 64.44 

Negenhof Sint-Pieters-Leeuw 5 11 16 3 61 91 76.06 

Ter Borre Strombeek-Bever 3 13 16 2 63 87 73.81 

Chipka Aalst 6 8 14 0 31 78 53.64 

Heureka Mechelen 6 8 14 0 14 82 60.29 

Fair Play Destelbergen 8 5 13 -1 34 79 58.15 

Arendsoog Amsterdam 8 5 13 3 19 80 54.46 

Homerus Gent 4 9 13 0 56 85 69.38 

De Wase Sint-Niklaas 6 7 13 0 18 79 60.54 

Coxhyde Koksijde 7 5 12 -1 43 85 66.17 

Swentibold Born 1 11 12 -1 56 75 63.75 

Zeekant Oostende 6 6 12 -1 55 84 69.00 

Alles Af Antwerpen 5 7 12 -2 51 89 69.33 

Verba Rotselaar 2 9 11 -1 58 78 69.55 

Lettergreep Amersfoort 4 7 11 0 39 86 64.55 

Everna Evere 1 10 11 -5 64 90 78.09 

A-stijger Veldhoven 1 9 10 0 58 79 71.30 

Vandalen Schoten 3 6 9 0 51 75 64.22 

Syllabe Izegem 3 6 9 3 29 88 56.00 

Ypsilon Jette 1 7 8 -1 61 95 72.88 

IT Utrecht 2 6 8 2 56 80 70.75 

Synthese Menen 4 2 6 -1 52 85 62.50 

 165 287 452 -6 14 95 65.69 
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• Het aantal aangesloten clubs blijft gelijk: 24 Vlaamse en 5 Nederlandse clubs. Bij de start van het nieuwe seizoen 
tellen we 21 spelers minder dan eind vorig seizoen. 

• Qua aantal leden blijft Ypsilon Heist op kop, met 9 leden meer dan de 2de grootste club. 

• Het gemiddelde aantal spelers per club is 15,6. Dit is een daling met 0,2 ten opzichte van vorig jaar.  

• 8 clubs zagen hun ledenaantal groeien, 8 clubs hielden hun aantal status-quo en bij 13 clubs verminderde het 
ledenaantal. Bij Everna Evere verminderde het aantal leden met 5. Negenhof Sint-Pieters-Leeuw, Arendsoog Am-
sterdam en Syllabe Izegem kenden de grootste aangroei met 3. 

• Het percentage dames bedraagt 63,50 %, een daling met 0,47 %  t.o.v. vorig jaar. 23 clubs tellen meer vrouwen in 
hun gelederen, 5 clubs meer mannen, 1 club telt evenveel mannen als vrouwen. 

• De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 68,28 jaar, die van de mannen 61,19 jaar. Het algemeen gemiddelde 
bedraagt nu 65,69 jaar, een stijging met 0,39 % t.o.v. vorig jaar. 14 clubs zitten onder die grens. 

• De ‘jeugdigste’ club is Chipka Aalst  met een gemiddelde leeftijd van 53,64 jaar en de ‘oudste’ club is Everna Eve-
re met een gemiddelde leeftijd van 78,09 jaar. 

 

2. Leeftijdsgroepen 
 
De senioren (+55) beslaan 86,73 % van het totale ledenbestand. Er is nog slechts 1 jeugdspeler, de andere werd on-
dertussen 18 en “jongvolwassen”. Hoewel het ledenbestand voor 63,50 % uit vrouwen bestaat, zijn er bij alle catego-
rieën jonger dan 55 meer mannen dan vrouwen. Bij de senioren (+55) zijn er meer vrouwen dan mannen.  

3. Per regio 
 
Onderstaande lijst is gesorteerd op het grootste aantal clubs per regio. Nederland kende de grootste groei met 4 
leden. Daarnaast kende enkel Oost-Vlaanderen ook een groei, met 1 lid. West-Vlaanderen kende een daling met 6 
leden, Vlaams Brabant & Brussel met 2,  Antwerpen en  Limburg met 1. West-Vlaanderen telt de meeste leden met 
28,76 % van het totale ledenbestand. Nederland telt het minst leden.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december kon je stemmen op de 19 genomineerde woorden voor het Van Dale Woord van het Jaar 2019. Met 

41.8% van de stemmen verkozen de Nederlanders BOOMER tot winnaar. In Vlaanderen werd niet jagger (het woord 

dat door Nieuwe Feiten gelanceerd werd), maar WINKELHIEREN verkozen met 1 op 3 stemmen. Opvallend is wel dat 

klimaatspijbelaar in beide verkiezingen op de 2de plaats eindigde. 

BOOMER: (jongerentaal) persoon, m.n. van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conserva-

tieve opvattingen, synoniem fossiel, verkorting van Engels  baby boomer  [geboortegolver] 

WINKELHIEREN > bij lokale bedrijven en winkels kopen 

Categorie Leeftijdsgroep M V Totaal % 

Jeugdleden 00 t/m 17 1 0 1 0.22 

Jongvolwassenen 18 t/m 34 7 2 9 1.99 

Veteranen 1 35 t/m 44 10 3 13 2.88 

Veteranen 2 45 t/m 54 24 13 37 8.18 

Senioren 1 55 t/m 64 38 70 118 23.89 

Senioren 2 65 t/m 74 55 119 174 38.50 

Super-Senioren 75 t/m 99 30 80 110 24.34 

Totaal   165 287 452 100,00 

Regio Aantal clubs Aantal leden 

West-Vlaanderen 7 130 

Oost-Vlaanderen 6 87 

Vlaams-Brabant & Brussel 5 62 

Nederland 5 54 

Antwerpen 4 58 

Limburg 2 61 

Totaal 29 452 

Woord van het jaar 2019 Jill Suykens 
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Eind 2019 heeft het NTSV-bestuur gewerkt aan de samenstel-
ling van een taalenquête. Het bestuur was de initiatiefnemer, 
en de OTC stemde in met de inhoud en de lancering. Onge-
veer de helft van de NTSV-leden beantwoordde de enquête-
vragen, en voegde soms nog vrije aanvullende tekst toe.    
De behandelde thema’s hadden betrekking op: 

• de visie m.b.t. de toevoeging van nieuwe woorden 

• de visie m.b.t. de schrapping van woorden 

• de visie m.b.t. de stabiliteit van de SWL 

• de communicatie over taalonderwerpen 

• de bereidheid om actief mee te werken aan de samen-
stelling van de SWL 

 
 
De resultaten 
 
Een meerderheid van de NTSV-leden geeft aan dat volgende aspecten van het taalbeleid meer aandacht moeten 
krijgen:  

• meer stabiliteit van de SWL (68%) 

• het kritisch benaderen van nieuwe vreemdtalige woorden (50 à 56%) 

• een andere schrappingspolitiek uitschrijven (50 à 56%) 

• het toevoegen van bepaalde woorden uit andere trefwoordenbestanden (68%) 

• het streven naar een eigen identiteit van de SWL (70%) 
Het is zeer bemoedigend te kunnen vaststellen dat 21 NTSV-leden bereid zijn om mee te werken aan de uitwerking 
van nieuwe taalakkoorden. Van zodra het aangepaste beleid gekend is, zullen zij om bevestiging van hun intenties 
gevraagd worden.   
 
 
Conclusie van het bestuur 
 
De resultaten en de verkregen informatie kunnen niet zonder meer opgeborgen worden in de archieven. Het be-
stuur voelt zich geroepen om er een passend gevolg aan te geven: eerst overleg plegen met Van Dale, en vervolgens 
de verkregen informatie bespreken met de OTC. Idealiter wordt er een gezamenlijk standpunt bereikt m.b.t. het sa-
menwerkingsverband met Van Dale. Er wordt ook gestreefd naar een gezamenlijk akkoord m.b.t. het te voeren taal-
beleid en de te volgen visie op weg naar de uitgave van de volgende SWL’s.  
Leden die hun interesse hebben laten blijken zullen op de hoogte gebracht worden van de bereikte resultaten. Mo-
gelijk wordt ook hun mening gevraagd over onderwerpen waarover niet meteen een consensus kan bereikt worden. 
 
 
Het uiteindelijke doel moet zijn om te komen tot een SWL die door de leden en (nog)-niet-leden als een zeer  
acceptabele, geloofwaardige en stabiele scheidsrechter wordt aanzien. 
 
 
Mening van de Algemene Vergadering (AV) 
 
Op 15 februari 2020 heeft de AV het voorstel van het bestuur goedgekeurd dat een reglementair kader schept waar-
binnen het geplande taaloverleg mogelijk is. Op basis van de ervaringen die in 2020 worden opgedaan, zullen het 
bestuur en de OTC tegen de volgende AV (02/2021) nieuwe reglementen aangaande het taalbeleid opstellen. Bij een 
eventueel gebrek aan consensus zal de AV belangrijke beslissingen moeten nemen. 
 
Het NTSV-bestuur 
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Sommigen zullen wel weten dat De Kraanbrug gedurende vele jaren de vaste stek was van onze Mechelse club. Na 

een aanvaring met de nieuwe eigenaar zagen we ons echter genoodzaakt te verhuizen. Een geschikte locatie vinden, 

bleek echter niet evident; van de veranda van het Vissershuis enkele meters verder naar ‘t Park (Vrijbroekpark), via 

de steile trap naar het zaaltje boven restaurant Komisfeu, en van het oudste café van Mechelen De Hanekeef naar 

de oudste Mechelse voetbalclub Racing. 
 

De dag van vandaag, zitten clubs met iets in hun maag. 

Het vinden van een goed lokaal, Is voor velen een continu verhaal. 

Niet te groot, niet te klein, en parking voor de deur zou ideaal zijn. 

Niet te duur en voorzien van drank, wordt door iedereen aanvaard in dank. 

Goed meubilair en een klare verlichting, en chauffage is warempel een verplichting. 

Niet iedereen is nog goed ter been, dus een trap, daarvan willen we er geen. 

(H)eureka, we hebben er eentje gevonden, dat door iedereen goed werd bevonden! 

Vanaf heden is de plaats waar ik nu speel, het lokale dienstencentrum Den Abeel. 

 

Iedereen welkom op vrijdagavond in Mechelen! Check de website voor het adres en geef een seintje aan Jan/Jill. 

 
 

 
In de vorige opgave moest je de dierlijke  

zeven– en achtletterwoorden vinden.  

De oplossing: KORHOEN en EEKHOORN, en  

MUSKIET en TREKMUIS 

 

 

Omwille van het lage aantal inzendingen, stoppen 

we met de wedstrijd voor puzzelopgaven.  

 

Maar laat je dat zeker niet tegenhouden om je 

tanden te zetten in onderstaande zandlo-

per met  speciaal effect! De woorden die gevormd 

worden zijn telkens anagrammen. 

Puzzelhoekje  

(H)eureka een nieuw clublokaal!  Jill Suykens  
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