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Hoi Scrabblevrienden, 

 

2020: een jaar dat voor altijd in ons geheugen zal gegrift staan. 

 

Niet vanwege scrabblepartijen die hoge toppen scoorden of scrabbelaars die 

zich in de annalen van de scrabblegeschiedenis speelden maar vanwege een 

ongenode gast: COVID-19. Voor de eerste keer in het bestaan van het NTSV 

werden clubs, toernooien, kampioenschappen, kampioenenvieringen, 

huldigingen, … lamgelegd door dit beestje. Het zorgde ook voor een 

ongeziene impact op onze welvarende maatschappij. Aan creativiteit van 

onze leden echter geen gebrek: in no time werden wedstrijden online 

georganiseerd terwijl we reikhalzend bleven uitkijken naar de ‘fysieke’ 

activiteiten. Hoedje af voor alle initiatiefnemers! 

 

Jammer genoeg dienden we tijdens deze periode afscheid te nemen van onze voorzitter Marc Stepman. Na lang 

wikken en wegen heeft hij in augustus besloten om het bestuur te verlaten. Zijn gezin, werk en liefde voor muziek 

vergden zoveel tijd waardoor er nog weinig tijd overbleef voor zijn voorzitterschap en bestuurstaken. Bedankt 

Marc voor de meer dan 11 jaar dat je deel uitmaakte van het bestuur waarvan meer dan 6 jaar als voorzitter. Het 

is voor ons bestuur een periode met ups en downs geweest, maar telkens slaagde je erin om iedereen aan te 

moedigen en ervan te overtuigen om als een team verder te timmeren aan de ingeslagen weg. We hopen je nog 

vaak tegen te komen op een toernooi of kampioenschap. Dat je aan de slag blijft als systeembeheerder juichen we 

toe.  

 

Ondertussen zit het bestuur niet stil: de AV 2021 wordt een heel belangrijke, met een nieuw Huishoudelijk 

Reglement, een Sportreglement, Statuten en een belangrijk item: taal. Hierbij doe ik dan ook een warme oproep 

aan alle effectieve leden om aanwezig te zijn op de AV. Het bestuur heeft ondertussen besloten om de AV niet op 

20.02.21 te laten plaatsvinden maar op 17.04.21 en dit vanwege de geldende coronamaatregelen die 

vermoedelijk in februari nog zullen gelden (1,5 m. afstand, …). Hopelijk is er in april al meer toegelaten. Het 

bestuur stelde mij ondertussen aan tot voorzitter ad interim. Na de AV 2021 volgt dan een evaluatie binnen het 

bestuur.  

 

Vanaf 1 januari 2021 treden een nieuwe SWL en aanvullende lijsten in voege, met dank aan de OTC. Deadlines 

werden gehaald, het leveren van de bestellingen aan de clubs zal corona-veilig gebeuren. Binnenkort zullen de 

clubs hierover meer vernemen.   

 

Speciale dank ook aan onze redacteur Jill Suykens die het initiatief nam om voor deze digitale versie te zorgen. 

Een papieren versie zal nog een tijdje op zich laten wachten. En dat het niet allemaal kommer en kwel hoeft te 

zijn: verder in deze editie zullen jullie lezen dat we een nieuwe sponsor hebben: Woblet.  

 

Samen met mijn collega-bestuursleden wens ik u allen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Laat 2021 

de heropleving worden van alle activiteiten waar we met hart en ziel van houden!  

 

HOU HET GEZOND EN VEILIG! 

 

Chantal Naessens 

Voorzitter ad interim  

Voorwoord  
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68 scrabbelaars vertegenwoordigden 23 clubs op het 24ste Seniorenkampioenschap, waarbij 

de vijf nieuwe reeksen bijzonder evenwichtig waren vertegenwoordigd. De 3 scrabbles van 

de partij werden in de eerste helft gelegd, en slechts een handvol spelers vonden ze ook. 

Bertrand De Bouvere (I) voerde het veld aan de pauze aan, maar anderen zaten hem dicht 

op de hielen. Mooi om zien was dat alle vijf categorieën in de top 10 vertegenwoordigd 

waren, waaronder Cécile Verstraete (V) en Camille Vetsuipers (IV). In de tweede helft moest 

men goed het bord afspeuren naar hoge scores met weinig afgelegde letters en aanbouwen. 

Roland Van der Jeught stond halfweg op de 12de plaats en werkte zijn inhaalrace met succes 

af. Hoewel hij slechts 1 scrabble vond, werd hij de nieuwe seniorenkampioen en winnaar in 

reeks II, met een puntje voorsprong op Wytze Groen (Lettergreep Amersfoort) en 7 op Paul 

De Bosscher (Quercus Ronse). Titelverdediger Frans Symons (Littera Tessenderlo) moest 

vrede nemen met de 5de plaats, net achter Monique Antheunis (Chipka Aalst). 

Seniorenkampioenschap, 26 februari 2020  

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

1               z             R        

2               W           K A  Deelnemers   : 68 

3               A         M U i  Beurten   : 22 

4       B       N       V I N D  Totaalscore    : 1017 

5       E   I N K A D E R E N    Scrabbles   : 3 

6       H           R   E G E L  Solo's    : 0 

7     C O         Z E   E T   E  Soloscrabbles   : 0 

8 O O R U I L T J E S         X  Hoogste beurtscore  : 88 

9     E           E S            Nulscores (gem./deelnemer) : 1,13 

10 W   P           G E            Tops (gem./deelnemer) : 6,72 

11 A   T A G T   A   N       C    Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,40 

12 Z E E L       F   D       O    Getrokken blanco's  : 5 

13 E   N E B     D I E P J E S    Beurten met Q   : 2 

14 N             O   N O     Y          

15 D             K     M U F S T        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Roland Van Der Jeught t Peirt 941 92,53 100 11 1 0 II 

    2 Wytze Groen    Lettergreep 940 92,43 99,8 9 3 0 II 

    3 Paul De Bosscher Quercus Ronse 934 91,84 98,57 8 2 0 III 

    4 Monique Antheunis Chipka 931 91,54 97,95 7 3 0 III 

    5 Frans Symons Littera 921 90,56 95,91 11 2 1 I 

    6 Willy Van Laethem t Peirt 913 89,77 94,27 12 3 2   

    7 Guido Laurent t Peirt 909 89,38 93,45 8 2 0 I 

    7 Bertrand De Bouvere Ypsilon Heist 903 88,79 92,22 12 2 1 I 

    9 Nadine De Smet Fair Play 899 88,4 91,4 7 1 0 II 

    10 Camille Vetsuipers Negenhof 897 88,2 91 10 2 0 IV 

I 5 Frans Symons Littera 921 90,56 95,91 11 2 1 I 

II 1 Roland Van Der Jeught t Peirt 941 92,53 100 11 1 0 II 

III 3 Paul De Bosscher Quercus Ronse 934 91,84 98,57 8 2 0 III 

IV 10 Camille Vetsuipers Negenhof 897 88,2 91 10 2 0 IV 

V 29 Agnes Lauwens t Peirt 840 92,60 79,33 5 1 0 V 

Club 14pp t Peirt Dendermonde            

Roland Van der Jeught 
kaapt de overwinning 
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De andere reekskampioenen: Frans Symons (I), Paul De Bosscher (III), Camille Vetsuipers (IV) en Agnes Lauwens (V) 

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt Er werden geen solo's, duo's of trio's gemaakt tijdens deze partij 

 

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

1 KLUISJE - LUIKJES - LUISJES - LUITJES - PLUISJE - SLUISJE - UILTJES         

5 DRESSEND - SEDEREND                           

10 INKADERE 

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 12 Willy Van Laethem en Bertrand De Bouvere 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 6 Claudine Bursens 

                       

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

5 13 senioren legden een scrabble, maar het merendeel scoorde tevens meer dan 50 ptn 

7 
PADIETJE leverde een nulscore op voor 10 spelers, waaronder Willy Van Laethem die tot dan 
slechts 2 puntjes had verloren en tot dan aan de leiding stond 

9 
De woordpuzzelaars hielden de RUILTJES in de gaten, een duo waagde zich ten onrechte aan 
OERUILTJES, maar niemand durfde het puntenrijke INRUILTJES neerleggen 

10 
Wie de scrabble INKADERE niet zag, moest zich tevredenstellen met 44 punten. Slechts 5 spelers 
hadden de 3de scrabble gevonden: Wytze Groen, Monique Antheunis, Willy Van Laethem, Tina 
Verdonckt en Antonia Nimmegeers. 

11 Een zet van 64 punten, niet met een scrabble maar met het vijfletterwoord MUFST. 

12 
Een aantal spelers, zoals Bertrand De Bouvere, leider aan de pauze, waagden zich aan NABEUKEN 
maar dat brak hen zuur op. 

16 
Nadat eerder STRUILTJES onbenut bleef, was het met OORUILTJES wel raak: 63 punten leverde 
dit op 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

CREP: < ww crêpen = de gedaante van crêpe geven aan …, bvb. papier crêpen 

DRESSEND: < ww dressen (synoniem: dretsen) = spatten; sprenkelen; spattend werpen of slaan 

MIEGT: < ww miegen (synoniem: mijgen) = plassen, urineren, wateren 

VREE: (archaïsch) = vrede, bvb. het is weer pais en vree tussen die twee; ook verleden tijd van werkwoord vrijen 
(synoniem: vrijde) 

WAZEND: < ww wazen = zich als een waas vertonen, (van vernissen enz.) wolkig verkleuren 

ZEEG: mv zegen = opwaartse ronding, naar de zijkanten afdalend beloop (synoniem: zeegt), bvb. voor een goede af-
watering worden bruggen gebouwd met een kleine zeeg; samengetrokken uit zedig = mak, kalm, bvb. roofvogels zeeg 
maken; van werkwoord zijgen = filtreren; zachtjes, langzaam neerdalen 

ZWANK: < ww zwanken = waggelen, wankelen 
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Het coronavirus had niet kunnen verhinderen dat 139 van de 144 ingeschrevenen zich gemeld hadden aan de 

ontvangstbalie. Zij waren getuigen van een primeur: sinds de laatste Algemene Vergadering mag BoardKeeper op 

interclubs de letters trekken. Littera Tessenderlo, de bakermat van de 

elektronische spelleider-assistent, zou de spits afbijten. Bert Van der 

Loo nam de beste start, maar botste in de 4de beurt op een nulscore. 

Danny Crabbé nam de leiding over, maar Dirk Van Den Herrewegen en 

Jan De Ridder bleken hem aan de pauze op de hielen te zitten. Hoewel 

Danny in de tweede speelhelft constant een voorsprong van 7 à 9 

punten had, sloeg Jan De Ridder in beurt 20 nog in extremis als een 

inktvis tien armen om Danny’s middel. Met ZEEKAT reef hij 7 

meerpunten binnen, en sleepte zo op de valreep een ex aequo uit de 

brand. Dirk Van Den Herrewegen legde 22 punten verderop beslag op 

de derde plaats. Samen met Rita Hofman (6e) en Guido Laurent (11e) 

bewerkstelligde Dirk dat de prijzen die bestemd waren voor de beste 

club, mee naar Dendermonde mochten. 

IC Littera te Tessenderlo, 7 maart 2020  

De valreep en zijn charmes; Danny Crabbé 
en Jan De Ridder deelden de 1ste plaats 

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

1                         W   V        

2                         E B I  Deelnemers   : 139 

3                         M E M  Beurten   : 20 

4                   G       E T  Totaalscore    : 985 

5                   A F     N    Scrabbles   : 4 

6   C y C L O O P   B R     W    Solo's    : 1 

7             D R Y   U H   E    Soloscrabbles   : 0 

8       J U R E E   E L O G E S  Hoogste beurtscore  : 110 

9         H I S S E N D E   R    Nulscores (gem./deelnemer) : 0,99 

10                     E       V  Tops (gem./deelnemer) : 4,88 

11                 K A N I S J E  Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,45 

12 Z E e K A T           N A E G  Getrokken blanco's  : 7 

13         F I T   D E T O X   E  Beurten met Q   : 2 

14       N A K O M E N        R        

15 Z O D U S   P A N D         E        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Danny Crabbé Alfabet P 950 96,45 100 13 4 0 I 

    1 Jan De Ridder Heureka 950 96,58 98,18 14 4 0 I 

    3 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 928 94,21 97,78 11 4 0 I 

    4 Bertrand De Bouvere Ypsilon Heist 921 93,50 97,07 9 4 0 I 

    5 Herman Theys Littera 900 91,37 94,95 9 4 0 II 

    6 Rita Hofman t Peirt 889 90,25 93,84 9 4 0 III 

    7 Luc Steels Fair Play 888 90,15 93,74 11 3 0 I 

    8 Bert Van der Loo Arendsoog 887 90,05 93,64 10 4 1 I 

    9 Dave De Schacht Blanco Tielt 882 89,54 93,14 11 4 1   

    10 Paul Serneels Alfabet P 880 89,34 92,94 8 4 1 III 

II 5 Herman Theys Littera 900 91,37 94,95 9 4 0 II 

III 6 Rita Hofman t Peirt 889 90,25 93,84 9 4 0 III 

IV 14 Rita Meurrens Coxhyde 870 88,32 91,93 7 4 0 IV 

V 47 Antoin Meerschaert Zeekant 786 79,80 83,45 5 4 1 V 

Club 11 pp. t Peirt Dendermonde            
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De andere reekswinnaars v.l.n.r.:  
Rita Hofman (III), Antoin Meerschaert (V), Rita  

Meurrens (IV) en Herman Theys (II) 

 

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

5 KANISJE - KANISJES - SJANKIES - SNAKERIJ - IJSKAREN             

8 BEENWEER - BEWEREN 

12 NAKOMEN 

18 CyCLOOP - PICCOLO 

                       

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 8 solo BEENWEER Herman Theys 

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 14 Jan De Ridder 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Nelly De Poortere, Geert Decresson en An Westyn 

                       

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

2 reeds 16 nullen werden genoteerd, o.a. voor INHOSSE 

3 
14 spelers, waaronder heel wat kleppers, liepen met PRULDE tegen een onverwachte nulscore 
aan en 43 verliespunten maakt men niet zomaar goed. 

4 Bert Van der Loo, de enige die nog aan 100% speelde, noteerde op zijn beurt een nulscore 

5 
110 ptn voor KANISJE dat op bord kwam, niemand legde SJANKIE dat evenveel opleverde op O1. 
Een kwart van de spelers vond de topzet, waaronder ook Munsters oudste lid Ans Van der Wegen 

8 De computer overtrof de solo van Herman Theys met 4 puntjes nl BERENWEES 

9 Nog geen handvol spelers legden VEGERE voor 36 ptn, ZEURKANISJE zou 12 extra ptn opleveren 

18 

22 scrabbelaars vonden de topzet CYCLOOP, 14 anderen zagen voor evenveel puntjes minder de 
scrabble PICCOLO. Clubgenoten Omer Van Hoecke en Luc Steels misten beide scrabbles, en verlo-
ren daardoor hun top 10-plaats. Erger nog was het verdict voor Marc Voet: hij had CYCLOOP in 
het oog gekregen, maar vergiste zich van coördinaat waardoor de 6de plaats hem zo ontglipte. 

20 
Geen van de scrabblemogelijkheden kon men kwijt op het bord. Danny Crabbé mist de top-zet 
waardoor hij zijn leiderspositie (die hij de ganse wedstrijd had aangehouden) moet delen met JDR 

                       

‘t Peirt Dendermonde nam de clubbeker  mee naar 
huis door de prestaties van Guido Laurent, Rita 

Hofman en Dirk Van Den Herrewegen 

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

JUREE: meervoud jurees = vrouwelijk lid van een jury, gezworene 

HISSEN: ww = door het maken van een fluitend geluid op intimiderende wijze uiting geven aan haat jegens een per-
soon of aan afkeuring van diens uiterlijk of gedrag 

ELOGES: mv van éloge = redevoering waarin iemand of iets geprezen wordt, lofrede 

KANISJE: verkleinwoord van kanis = vissersmandje, viskanis; hoofd, kop; mond; lichaam; achterste 

NAEG: < ww na-eggen = (blijven) eggen wat je (net) tevoren al hebt geëgd 

BEENWEER: geen mv = benige verbinding van de stukken van een gebroken been die vergroeiing en genezing van een 

VEGERE: vergrotende trap van veeg = het einde voorspellend, dreigend, onheilspellend, bvb. dat is een veeg teken 

WEM: mv wemmen = ankerhand, verbreed uiteinde van een ankerarm 

VIMT: < ww vimmen = opstapelen in hoeveelheden van 100 of 120 bos, bvb. stro of hout vimmen 

ZEEKAT: mv zeekatten = tienarmige inktvis  
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Eerste beurt. Het maximum dat met de getrokken letters kon gemaakt worden, was TIJDE. 

Dat werd gelegd op D8. Een ‘echte’ scrabbelaar begint dan onmiddellijk al te prakkiseren (of prakkeseren;-) over wat 

er nog achter kan (een N natuurlijk) en over wat er nog vóór zou kunnen. 

De enige drielettercombinatie die daar nog voor kon, was KAS (van het werkwoord KASTIJDEN). Maar de situatie 

veranderde, want in de loop van het spel werd TIJDE verlengd tot TIJDEN, en dan komen er ineens 19 

mogelijkheden. Achteraf werden die opgezocht, en we geven ze hier, met hun betekenis: 

Onderweg werden diverse ‘andere’ pogingen gedaan, maar helaas … die sneuvelden op het veld van de SWL!  

 

 

Het was een raar gevoel, zo een rustige zonnige feestdag (21/5) waarop niet veel te beleven viel. Genieten van een 

fris drankje en een beetje luieren onder de parasol op ons terras, wat moet je anders doen in deze tijden… Beetje 

plannen maken voor de toekomst, beetje mails bekijken en beantwoorden, wat puzzelopdrachten maken… Het had 

ook anders kunnen zijn vandaag mocht het coronavirus niet rondwaren. 

 

Dit was de dag waar ik sinds vorig jaar augustus naartoe leefde, de dag 

waarop het moest en zou gebeuren. Iets unieks organiseren en 

verwezenlijken, met de nodige steun en hulp van mede-

scrabbleliefhebbers, maar uiteraard ook van vrienden en 

sympathisanten. Rond deze tijd zou het duidelijk geworden zijn of ik erin 

zou geslaagd zijn het wereldrecord simultaan scrabbelen te verbreken: 

48 tegenstanders zouden mij proberen te verslaan, waarvan er slechts 

12 succesvol zouden mogen zijn. Drank en eten zou niemand 

tekortgekomen zijn, en alle tegenstanders zouden zich aan het klaarmaken zijn om stilletjesaan terug naar hun 

logement of gewoon huiswaarts te keren. 

 

Het heeft niet mogen zijn dit jaar, maar ik kijk alvast uit naar het moment waarop ik hopelijk deze unieke dag zal 

kunnen en mogen beleven, samen met jullie! Hou jullie gezond en wel, en hopelijk tot snel!  

In Munster beweegt wat Freddy Van Looy  

Update wereldrecordpoging  Bert Leyssens  

BAKTIJDEN tijd nodig om iets te bakken 
DEKTIJDEN geschikte tijd om een dier te laten dekken 
IJKTIJDEN tijd voor het ijken vastgesteld 
IJSTIJDEN geologisch tijdperk 
KASTIJDEN (ww.) straffen 
LEGTIJDEN tijd waarin de vogels leggen 
LESTIJDEN tijd die één les duurt op school 
LIGTIJDEN tijd dat een schip aan de wal ligt voor belading of lossing 
LOSTIJDEN voor het lossen benodigde tijd 
OERTIJDEN prehistorie 
RIJTIJDEN duur van een rit 
ROLTIJDEN paartijd (van sommige dieren) 
ROTTIJDEN beroerde periode 
RUITIJDEN tijd waarin een dier ruit 
TOPTIJDEN zeer goede tijd 
VALTIJDEN tijd dat iets valt 
VELTIJDEN geschikte tijd om bomen te vellen 
VISTIJDEN tijd waarin gevist wordt 
ZITTIJDEN tijd dat iemand of een vergadering zitting houdt/examenperiode 
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De coronacrisis heeft geleid tot nieuwe normen, waarden en maatregelen. Dat het virus niet alleen een grote 

stempel drukt op onze maatschappij, maar ook een grote invloed heeft op onze taal, bewijzen de talloze nieuwe 

termen die de afgelopen maanden overal opdoken. Vaak zijn het 

samenvoegingen van al bestaande woorden, veelal beginnend met 

corona. Denk maar aan coronaboete, -buddy, -feestje, -regering, -test, 

enzovoort. Maar ook leuke woorden, zoals e-peritieven, 

knuffelmaatje, raambezoek, voetkus of coroma (jeugdige 

grootmoeder die tijdens een corona-uitbraak op de kleinkinderen 

komt passen hoewel ze tot de kwetsbare groepen behoort). 

 

 

Of deze woorden blijvend zijn en zelfs de SWL halen, is nog af te wachten. Als er een vaccin 

is gevonden, zullen de meeste in onbruik raken - dat zie je immers ook met andere woorden 

die bijvoorbeeld tijdens de recessie gebruikt werden. De kans is dus groot dat ze over 

anderhalf jaar tot het verleden behoren. In ieder geval houdt Ton den Boon, hoofdredacteur 

van de Dikke Van Dale, op Taalbank.nl een uitgebreid en almaar groeiend 

‘coronawoordenboek’ bij. Iedereen kan voorstellen doen om woorden toe te voegen, iets 

wat ook onze eigenste Jan De Ridder al ter harte heeft genomen. En wie weet, wordt er 

eentje zelfs bekroond tot woord van het jaar? (zie ook verderop) 

 

Benieuwd? Surf dan naar www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/  of koop het 

boek online www.weideblik.com/product/de-taal-van-het-nieuwe-normaal-ton-den-boon/ 

 
 

De Dikke Van Dale - online bestaat al geruime tijd. Een “jaartoegang” kost tot op 

heden € 75,00 per jaar. Maar, er is nu een aanbieding van “Van Dale 

Uitgevers” (VDU) voor de leden van het NTSV. Die “jaartoegang” tot de 

onlineversie van de Dikke Van Dale gaat € 50,00 kosten, deze prijs geldt tot 

nader order. Ook diegenen met een “jaartoegang” van € 75,00 kunnen hier 

gebruik van maken door een nieuwe “jaartoegang” aan te schaffen. 

 

Wat moet je daarvoor doen?  

Ga naar de webwinkel van Van Dale: https://webwinkel.vandale.nl/dikke-van-dale-online. Met je NTSV-lidnummer 

kun je korting krijgen. Je lidnummer kan je steeds opvragen bij je clubverantwoordelijke. 

 

 

Via deze weg wil ik graag Henk Jongepier bedanken voor zijn zeer gewaardeerde 

taalkundige ondersteuning bij De Woordenaar. Nadat Julien Struyve en later Nana Van 

Den Bossche als verantwoordelijke van ons clubmagazine beroep op hem deden, was 

Henk onmiddellijk bereid om zijn hulp verder te zetten toen ik 3 jaar geleden de redactie 

overnam. De kleinste onvolkomenheden wist hij steeds weer te vinden, zelfs tegen 

krappe deadlines. Daarom, een welgemeende en dikke merci Henk! 

Na zo’n 15 jaar geeft hij de fakkel door aan mijn clubgenoot Jan De Ridder, ik heb er het 

volste vertrouwen in dat Jan met evenveel enthousiasme en liefde voor taal mij zal 

bijstaan. 

Hoe nieuwe woorden zich even snel verspreiden als het virus Jill Suykens  

De Dikke Van Dale online: nu met ledenkorting!   

Bedankt! Jill Suykens  
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Porte-manteauwoorden zijn samengetrokken woorden uit twee andere woorden. De etymologie vinden we bij Lewis 
Carroll die "portmanteau words" verzon in "Through the Looking-glass" (vervolg op "Alice in Wonderland") en het 
nonsensicale gedicht "Jabberwocky". Het woord verwees naar een reiskoffer met twee compartimenten. Vandaar 
ook "kofferwoord". Wij namen de Franse spelling over, waar het woord "kapstok" betekent. Die taalcreativiteit 
boeide me en ik ging op zoek naar de mooiste samentrekkingen. Niet opgenomen in mijn collectie zijn: 

• samentrekkingen met een hoofdletter (bv. Dunglish / Franglais) 

• chemische termen, want zeer vakgebonden (bv. aldol / buna) 

• afleidingen en samenstellingen (wel soms een zeer dunne scheidingslijn) 

• lettergreepwoorden (bv. telex) 

• contaminaties (bv. waranda / optelefoneren) 

• samentrekkingen waar 1 woord geheel blijft (bv. brexit / prequel / shortama) 

• verkortingen (bv. trike) 

• nog niet in Van Dale opgenomen (bv. cama / beefalo) 
En dan vond ik toch nog meer dan 100 "zuivere" neologismen waarbij letters van beide woorden wegvielen om tot 
een samentrekking te komen. Geniet mee! 

Kofferwoorden Bernard Roose 

WOORD BETEKENIS 

advertorial publireportage (< advertisement + editorial) 

aerobatics kunstvliegen (< aerial + acrobatics) 

agflatie agrarische inflatie (< agricultural + inflation) 

agitprop communistische reclame (< agitatie + propaganda) 

appestaat eetregelcentrum in de hersenen (< appetijt + thermostaat) 

baco cola met een scheut rum (< Bacardi + cola) 

bit eenheid van informatieverwerking (< binary + digit) 

blaxploitation uitbuiting van zwarte cultuur, vooral in films (< black + exploitation) 

blook blogboek (< blog + book) 

botel hotelboot (< boot + hotel) 

bromance niet-seksuele mannenvriendschap (< brother + romance) 

brozem bromnozem (< bromfiets + nozem) 

brunch maaltijd die tegelijk ontbijt en lunch is (< breakfast + lunch) 

brus iemands broer of zus (< broer + zus) 

cabarock muziek met cabarateske teksten (< cabaret + rockmuziek) 

camcorder videocamera (< camera + recorder) 

commisseur iemand met toezicht en raad (commissaris + adviseur) 

conculega die hetzelfde product maakt (< concurrent + collega) 

cybrarian die info toegankelijk voor het  www maakt (< cyberspace + librarian) 

dashcam camera in een voertuig (< dashboard + camera) 

digibeet onkundig met computers (< digitaal + analfabeet) 

dinch maaltijd in de late namiddag (< diner + lunch) 

dobli (< dode- en  blinde)hoekspiegel 

drentenieren na loopbaan naar het platteland gaan wonen (< Drenthe+ rentenieren) 

econologie ecologisch verantwoorde economie(<economie+ ecologie) 

edutainment educatief entertainment (< education + entertainment) 

elektrocuteren doden door middel van elektriciteit (< elektrisch + executeren) 

emocore punkmuziek (< emotional + hardcore) 

emocratie maatschappij met meer emotie dan rede (< emotie + democratie) 

emohop muziekstijl (< emotional + hiphop) 

emotainment ontroerend amusement (< emotional + entertainment) 

employability flexibele inzetbaarheid (< employee + adaptability) 

faction fictioneel documentair genre (< fact + fiction) 

fantabuleus onwaarschijnlijk wonderbaarlijk (< fantastic + fabulous) 

fanzine tijdschrift van een fanclub (< fanclub + magazine) 

fertigatie bemesting (< fertilisation + irrigation) 

flexicurity maatschappij met een goede sociale zekerheid (< flexible + security) 
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flexitariër soms vlees etend als dat uitkomt (< flexible + vegetarian) 

flotel vervoer van auto's en kampeerwagens (< to float + hotel) 

gaap kruising (< mannelijke geit + vrouwelijk schaap) 

gamercial online reclamespel (< game + commercial) 

glamping kamperen met alle gemakken (< glamorous + camping) 

glunge modestijl (< glamour + grunge) 

greige grijsachtig beige (< grijs + beige) 

grijsbeer kruising (< grizzly + ijsbeer) 

grolar kruising (grizzly + polar bear) 

hacktivisme hacken van overheidssites (< to hack + activism) 

hijood boerkini (< Ar. hidjab (sluier) + Eng. hood (capuchon)) 

hypermedia info via hyperlinks (< hypertext + multimedia) 

ijsgrizzly kruising (< ijsbeer + grizzlybeer) 

infomercial reclameprogramma (< information + commercial) 

infotainment op radio & tv (< information + entertainment) 

infotorial informatie in  een tekst (< information + editorial) 

internaut drukke internetgebruiker (< internet + astronaut) 

jegging legging van jeansstof (< jeans + legging) 

jonagold handappel (< jonathan + golden delicious) 

jostabes bessensoort (< Johannisbeere + Stachelbeere) 

kentrek kenmerkende eigenschap (< kenmerk + karaktertrek) 

kidult volwassene met kindergedrag (< kid + adult) 

kosmorama het tonen van bekende plaatsen (< kosmos + panorama) 

lanital kunstvezel, melkwol (< It. lana (wol) + Italia) 

lijger kruising (< mannelijke leeuw + vrouwelijke tijger) 

locavoor die enkel lokaal voedsel eet (< local + omnivore) 

madiwodo agenda (< maandag + dinsdag + woensdag + donderdag) 

maglev magneetzweeftreintechniek  (< magnetic + levitation) 

magnetron magnetronoven (< magneet + elektron) 

magor kaassoortmengsel (< mascarpone + gorgonzola) 

malware virussen, wormen op je pc (malicious + software) 

mariolatrie overdreven Mariaverering (< Maria + idolatrie) 

minarine met laag vetgehalte (< min(der) + margarine) 

modem apparaat (< modulator + demodulator) 

murfen mobiel internetten (< mobile + to surf) 

nederhop rapmuziek (< Nederlands + hiphop) 

netizen burger die internet gebruikt (< (inter)net + citizen) 

nettiquette gedragscode voor e-mail (< (inter)net + etiquette) 

phablet telefoon en tablet (< phone + tablet) 

phubben in gezelschap je gsm gebruiken (< phone + snubbing) 

pixel beeldpunt (< picture + element) 

podcast digitale radio-uitzending (< iPod + broadcast) 

psyops psychologische oorlog (< psychological + operations) 

resinol harscomponent (< resina + alcohol) 

ringxiety ingebeeld gebeld worden (< ringtone + anxiety) 

romcom romantische komedie (< romantic + comedy) 

scheit kruising (< schaap + geit) 

simputer eenvoudige computer met beperkte opties (< simple + computer) 

sitcom komische televisiereeks (< situation + comedy) 

slowbalisatie  vertraagde globalisatie (< slow + globalization) 

smexy intelligent met sexappeal (< smart + sexy) 

smirten flirten tijdens rookpauze (< to smoke + to flirt) 

smog vervuilde mist (< smoke + fog) 

spetsnaz Russische sabotage-eenheid (< special + naznacenija) 

splog website met promotiemateriaal (< spam + blog) 
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Al meer dan 20 jaar komen scrabbelaars in Tielt op maandagnamiddag samen. Paula Verhelst en Marcel Devlieger 

startten hiermee, niet in de huidige locatie, maar in zaal Beukenhof. Paula heeft om gezondheidsredenen moeten 

afhaken, maar Marcel, ondertussen 95 jaar, is er ALTIJD als lettertrekker van dienst.  

In 2019 scrabbelden we op 52 maandagen, 47 keer. Alleen als 't Vijverhof gesloten is, wordt er niet gescrabbeld. 

Met een constante aanwezigheid van 12 tot 17 spelers zijn we terecht fier. Het gaat er gezapig aan toe met respect 

voor de regels.  

 

Het grootste deel van de deelnemers is ook lid van Blanco, of een andere club, maar met Jef De Backer en Lena 

Coudenys zijn er ook een paar ex-leden. Het niveau van het spel is vrij goed, Meermaals vindt de computer niet 

echt overdreven meer. Blanco Tielt ondersteunt deze groep materieel. De zaal wordt door de stad gratis ter 

beschikking gesteld, mits een aantal consumpties. Ik denk dat wij als "oudjes" bij de eersten waren om het metalen 

bord te vervangen door een digitaal bord.  Over het hele jaar wordt een  rangschikking opgemaakt met procenten, 

en een puntenrangschikking. 

Scrabblefeest voor de “oudjes” in Tieltse Vijverhof Paul De Bosscher 

WOORD BETEKENIS 

spolumn tekstbijdrage met reclame (< sponsor + column) 

stagflatie langdurige hoge inflatie en werkloosheid (< stagneren + inflatie) 

stombo dommerik, dombo (< stom + dombo) 

tankini badpak (< tanktop (mouwloos T-shirt) + bikini) 

teeuw kruising (< manl. tijger + vr. leeuw) 

toneem intonatie met betekenisverschil (< toon + foneem) 

transputer microprocessor (< transistor + computer) 

tregging broek van dikke glansstof (< trousers + legging) 

twaiku via Twitter verstuurde haiku (< Twitter + haiku) 

twedding huwelijk geregeld via Twitter (< Twitter + wedding) 

tweenager tussen kind en tiener: 8 à 12 jaar (< between + teenager) 

tweep twitteraar (< Twitter + peeps (=people)) 

twitnick picknick (live) van Twittervrienden (< Twitter + picknick) 

twunch lunch met Twittergebruikers (< Twitter + lunch) 

vlaren met een luchtkussenboot (< vliegen + varen) 

voxel volume-element in driedimensionaalbeeld (< volume + element) 

walfijn kruising (< zwaardwalvis + dolfijn) 

watsu acupressuur in het water (< water + shiatsu) 

wigger blanke die de zwarte cultuur aanhangt (< white + nigger) 

wotel appartement met hotelservice (< woning + hotel) 

zezel kruising (< zebra + ezel) 

zony kruising (< zebra + pony) 

zotel kliniek in of bij een hotel (< zorg + hotel) 
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Het bleek al uit de corona-enquête in het voorjaar, de lockdown heeft ervoor gezorgd dat veel NTSV-leden de weg 
hebben gevonden naar digitaal scrabbelen. Spelen via een app (zie ook verder) was al goed ingeburgerd, maar vooral 
het live spelen via Skype of een andere toepassing kende een groei van 25% tijdens de lockdown, met grote dank aan 
de initiatiefnemers! Via het online scrabbelen wilden zij ervoor zorgen dat de leden niet de voeling met het 
scrabbelen verliezen. Uiteraard wordt gerekend op fair play, maar klassementen worden bewust niet bijgehouden.  
 
Met de zomer in zicht konden veel clubs hun wedstrijden heropstarten, uiteraard mits de nodige veiligheids-
maatregelen zoals 1,5 meter afstand, mondmaskers en desinfecterende handgels. Helaas, corona gooide opnieuw 
roet in het eten en eind oktober werd opnieuw overgeschakeld naar de online tools. We zetten even op een rijtje 
hoe dat concreet in zijn werk gaat. Als je wil meespelen, informeer dan bij de verantwoordelijken of er nog plaats is. 
 
Skype 

De pioniers van het online scrabbelen zijn te vinden bij Coxhyde, toen Kurt Farasyn en Julien Struyve 
enkele jaren geleden een Excel-tool ontwikkelden en deze deelden via Skype. Bij het begin van de 
coronamaatregelen breidde Rita Meurrens deze uit naar de club zelf. Na een test met Rita schreven 
Bert Leyssens (Chipka Aalst) en Jill Suykens (Heureka Mechelen) een handleiding om via Skype met 
BoardKeeper te spelen. De zetten worden doorgegeven via de chat-functie, scores worden eventueel 

bijgehouden in een Excel door 1 iemand. Sindsdien spelen volgende clubs op deze manier:   

• Coxhyde Koksijde: dinsdag- en donderdagavond om 20u, gemiddeld 8 spelers, spelleider Rita Meurrens  

• Chipka Aalst: tweewekelijks donderdagavond om 20u, gemiddeld 13 spelers met gastspelers van ‘t Peirt, 
Heureka en De Wase, spelleider Bert Leyssens 

• Heureka Mechelen: vrijdagavond om 19u30, gemiddeld 10 spelers met gastspelers van Alfabet, spelleider Jill 
Suykens 

• Ypsilon Jette: maandag-, woensdag-, en vrijdagnamiddag telkens om 14u, gemiddeld 9 spelers van Ypsilon 
Jette, Negenhof Sint-Pieters-Leeuw en Ter Borre Strombeek-Bever, spelleider An Verbeke 

• ‘t Peirt Dendermonde: woensdagavond en zondagvoormiddag, gemiddeld 15 spelers, spelleider Marianne 
Van Den Nest 

 
YouTube (met OBS studio) 
Livestream videokanaal via YouTube en het programma OBS-studio, de zetten worden 
ingeleverd via WhatsApp. Het draaiboek van Jeroen Kramer is te vinden op scrabblebond.nl  

• Arendsoog Amsterdam: maandagavond om 19u30, gemiddeld 14 spelers met 
gastspelers van De Klinkers, Lettergreep, Ypsilon Heist en Fair Play Destelbergen, spelleider Twan Swenker 

• Ypsilon Heist: woensdagavond om 20u, gemiddeld 12 spelers, spelleider Bertrand De Bouvere 
 
PowerPoint via Microsoft platform 
Partij die Ronny Rutten en Hilde Machiels van Littera Tessenderlo eerder gespeeld hebben, wordt opgenomen via 
Powerpoint en via een link aan de deelnemers aangeboden. De deelnemers zien de partij evolueren, maar kunnen 
zelf niet vooruit of achteruit bladeren. Iedereen houdt eigen scoreblad bij, dat op het einde via WhatsApp wordt 
gepost. Ook twijfelwoorden en –aanbouwen kunnen zo worden voorgelegd. Nadien gebeurt er een beperkte 
nacontrole (gemaakte woorden, juiste optelling van de scores), enkele uren later volgt verslag en definitieve uitslag. 
Tijdens de lockdown speelde Littera op dinsdagavond, met gemiddeld 37 deelnemers waaronder 15 gastspelers van 
de omringende clubs Munster, Swentibold, A-stijger en Alfabet. Momenteel worden er geen online spelletjes 
georganiseerd, na de feestdagen kan dit opnieuw bekeken worden.  
 
Volgende clubs organiseren zelf geen online scrabble, maar sommige leden sluiten wel aan bij bovenstaande clubs: 

• Die Score Brugge, Syllabe Izegem, Synthese Menen, Zeekant Oostende, Blanco Tielt, Fair Play Destelbergen, 
De Wase Sint-Niklaas, Quercus Ronse, Homerus Gent, Vandalen Schoten, Alles Af, Alfabet Putte, Everna Evere, 
Verba Rotselaar, Munster Bilzen 

• Lettergreep Amersfoort, IT Utrecht, A-stijger Veldhoven, Swentibold Born 
 
Wist je trouwens dat Jeroen Kramer en Twan Swenker al 2 online interclubs organiseerden? Op zondag 17 mei ging 
de eerste door, waaraan 14 Nederlanders en 8 Belgen uit 8 clubs deelnamen en Floris Van Ouwerkerk de glorieuze 
winnaar werd. Op donderdag 11 juni volgde een tweede editie met 21 scrabbelaars en sleepte Wesley Eikenaar de 
overwinning in de wacht. 

Online scrabble deel 1 Jill Suykens  
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Miet (Maria) Quintens vindt zichzelf geen interessant persoon, maar haar passie 

voor scrabble steekt erboven uit sinds ze de stap zette naar de duplicate methode 

en in 2015 lid werd van Littera Tessenderlo. 

 

Hoe lang speel je al scrabble en hoe ben je ertoe gekomen?   

In mijn ouderlijk huis hadden we een scrabblespel, en toen ik in 1975 trouwde met 

Lucien, die ook graag speelde,  duurde het niet lang voor wij ook zo’n doos in huis 

hadden. Wij speelden op de klassieke manier, maar niet helemaal volgens de re-

gels; de Dikke Van Dale mocht vrij geraadpleegd worden tijdens het spel. Toen de-

ze aan vervanging toe was, en het nieuwe exemplaar ook een SWL omvatte, was 

het gedaan met discussies omtrent afleidingen, samenstellingen en vervoegingen 

van werkwoorden! Die eerste SWL hebben we letterlijk tot op de draad versleten, 

en  later lagen er zelfs twee SWL’s op tafel; ieder de zijne. Geen nullen door een 

foutief woord bij ons want het woord werd altijd eerst opgezocht en daarna pas op 

het bord gelegd. Ieder had zijn eigen letters en er stond geen tijdslimiet op de zoek-

tijd. Met de jaren werd het een dagelijkse activiteit, eentje die steeds meer uren in beslag nam. Wij wisten  niet van 

het bestaan van clubs en/of een andere spelvariant. Lucien overleed in 2014 en de daaropvolgende maanden scrab-

belde ik nog zelden. Toen ontdekte ik dat er heuse clubs bestonden, die op een andere manier speelden. Duplicate 

scrabble was totaal nieuw voor mij en oud-collega Gerda Mangelschots en ik maakten er kennis mee in de club van 

Tessenderlo. Hoewel de korte ‘denktijd’ voor mij in het begin best wel stresserend was, werden we in 2015 lid. 

 

Hoe vaak speel je, in clubverband maar ook thuis met familie en/of vrienden? 

Ik speel nu bijna uitsluitend in clubverband. Eerst enkel in Tessenderlo, maar eens ik de smaak goed te pakken had, 

reed ik op woensdagavond naar Lommel en op donderdagavond naar Genk. Vrij snel daarna nam ik ook deel aan 

interclubs. Nadat de clubs van Lommel en Genk stopten, ging ik op maandagavond naar Bilzen. Momenteel (in niet 

coronatijden) speel ik dus ‘slechts‘ 2 keer per week. Ik ben vooral blij dat er clubgenoten zijn die ervoor zorgen dat ik 

überhaupt op de clubwedstrijden raak. Ik heb immers ADCA (autosomaal dominante cerebellaire ataxie), een erfelij-

ke en progressieve aandoening van de kleine hersenen waardoor er stoornissen van mijn oogspieren en ledematen  

optreden. Zoals Rita Van de Ven en Marc Voet die elke maandag een hele omweg maken om mij op te pikken, en 

Gerda Mangelschots die ervoor zorgt dat ik mee kan naar “mijn club”. Littera organiseert voor de clubgenoten trou-

wens de verplaatsingen naar de interclubs en dankzij Gerda Van Mierlo geraak ik heen en terug naar het verzamel-

punt. Zonder al deze mensen zou ik er niet meer bij kunnen zijn en daar ben ik hen heel dankbaar voor! 

 

Moedigt je omgeving je aan? Wat vinden zij van de hobby? 

Ik had niet veel aanmoediging nodig, moet ik zeggen. Mijn kinderen zijn samen met mij blij dat ik iets heb gevonden 

waar ik zoveel plezier aan beleef. Ze kijken soms wel een beetje vreemd op als ze horen dat we deelnemen aan een 

interclub aan zee. Heel dat eind heen en terug voor een potje scrabble, dat gaat voor hen wat ver.  

 

Waarom speel je het of vind je het zo leuk? 

Ik heb altijd graag gescrabbeld, ook als kind al. Toch ben ik niet veel met taal bezig, kruiswoordraadsels laat ik links 

liggen. Cijfers liggen me iets beter, maar een sudoku krijg ik vaak niet helemaal opgelost. Scrabbelen is enerzijds 

spannend, je weet nooit of je de woorden gaat ‘zien’. Soms zie je veel, soms zie je niks en daar is niet altijd een ver-

klaring voor - elk spel is anders. Anderzijds is het voor mij vooral ook heel ontspannend; omdat ik me volledig con-

centreer op het spel, komt al de rest op de achtergrond en denk ik enkel aan dat ene woord dat ik moet vinden en 

waar dit het meest zal opbrengen. Moeilijk uit te leggen aan een niet-scrabbelaar. Het gezelschap is ook gewoon leuk 

en gezellig, liefst ook met een hapje en een drankje, het fleurt mijn leven echt op.  

 

 

Spelers in en uit de kijker Jill Suykens  
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Wat zijn je ambities op scrabbleniveau en/of waar ben je fier op? 

Bij elke partij neem ik me voor om de pannen van het dak te spelen! Echter, na de eerste beurten zakt de euforie 

meestal vrij snel en moet ik mijn ambitie bijschaven. Ik ben wel fier als ik in de club eens een solo kan meepikken of 

wanneer ik eens op een podium mag staan. Zoals vorige winter op het B-kampioenschap, en enkele jaren daarvoor 

ook eens op het dameskampioenschap. Dat gebeurt niet vaak want ik behoor tot de “middenmoot”. Maar eigenlijk 

doet dat er niet toe voor mij, sommige weken of maanden speel ik wat beter en dan komt er een mindere periode. 

Ik heb nog nooit overwogen om ermee te stoppen, ook niet als ik heel slecht speel. Ik scrabbel gewoon te graag en 

kan het echt niet missen. 

 

Wat zijn je andere hobby’s en bezigheden? 

Ik doe heel veel dingen graag: yoga, wandelen, fietsen, zwemmen, scooteren, lezen, kamperen, reizen. Ik reis heel 

graag maar het zijn er minder geworden dan ik had gehoopt. Mijn laatste reis was eind 2016 naar Peru - prachtig op 

alle gebied: het land, de mensen en de cultuur. Mijn gezondheid laat het nu niet meer toe om nog grote reizen te 

maken, en dat vind ik best wel jammer. Met hathayoga heb ik bijna dertig jaar geleden kennisgemaakt, waarna ik 

een opleiding tot yogadocent heb gevolgd, en mij er nog jaren verder in verdiepte. Ook dat werd een passie. Ik 

beoefen nu al verschillende jaren geen yoga meer in groepsverband maar blijf erdoor geboeid. Computerles volg ik 

nog wel om niet achterop te geraken met die steeds veranderende digitale en meer online wereld. Ook hier leer ik 

dan weer nieuwe mensen kennen. Ik heb een hond Pino (kort voor Pinokkio), een Schotse collie van 4 jaar. Een 

groot harig maar vooral lief beest dat ervoor zorgt dat ik elke dag toch een klein eindje ga wandelen. Veel 

kilometers leggen we niet af, maar genieten doen we allebei (denk ik toch). Ik ben net als Pino heel graag buiten, 

vooral bij het ochtendgloren en kan dan erg genieten van al het moois in de natuur. 

 

Wat is de invloed van corona op jouw leven en hobby? 

Niet kunnen gaan scrabbelen vind ik net als zoveel anderen erg. Gelukkig zorgen Ronny (Rutten) en Hilde (Machiels) 

ervoor dat we elke dinsdagavond via een online Powerpoint toch onze wekelijkse partij kunnen spelen. Verder speel 

ik via de Zoom-app meermaals per week met enkele clubleden, maar het is toch niet hetzelfde. Ik hoop dan ook dat 

het niet meer te lang zal duren voor we terug in een zaal kunnen gaan scrabbelen.  

Omdat ik al jaren op pensioen ben, was ik het al min of meer gewend om meer in mijn  kot te blijven. Gelukkig heb 

ik een tuin, mochten we buiten komen en gaan wandelen in de buurt, en was het meestal mooi weer tijdens de 

lockdown. In mijn vrienden- en kennissenkring zijn heel weinig mensen waarvan ik weet dat ze het coronavirus 

zouden opgelopen hebben. Gelukkig ben ik zelf ook gespaard gebleven en ik hoop van harte dat mijn lichaam een 

manier gaat vinden om het virus te overwinnen moest ik het oplopen. Dat onvoorspelbare is beangstigend; ofwel 

weet je er niets van en heb je amper symptomen, ofwel ga je eraan dood, maar alles daar tussenin kan ook. Ik ben 

en blijf erg voorzichtig, geen knuffels of handen geven, want ik behoor tot de risicogroep door mijn 

immuunsysteem, leeftijd en gewicht. Daarom beperk ik mijn contacten, al moet ik toegeven dat ik af en toe heb 

gezondigd tegen de regel van de bubbel van 4 mensen. Een bubbel van 10 die elke week anders samengesteld mag 

worden, vind ik dan weer een erg grote versoepeling. Maar als morgen de deuren van het scrabblelokaal weer 

openen, sta ik op de eerste rij, wellicht met mondmasker en op veilige afstand. Ik heb er alle vertrouwen in dat als 

het club- en NTSV-bestuur de heropstart van de activiteiten oké vinden, het op zo’n manier zal georganiseerd 

worden dat het voor iedereen veilig is. Het kan voor mij niet rap genoeg gaan!  
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Online scrabble deel 2  Jill Suykens 

 

Het lijkt erop dat het coronavirus nog een tijdje zal verhinderen dat we als vanouds kunnen afspreken om fysiek te 

scrabbelen, zowel voor clubwedstrijden als interclubs en kampioenschappen. Voor wie alsnog de stap wil zetten naar 

een online toepassing om in het Nederlands te spelen, zet ik de 3 belangrijkste op een rijtje: Wordfeud, Webfeud en 

Wordcrex. Wat ze alvast gemeen hebben, is dat het speelbord er anders uitziet - hier heeft Mattel namelijk een 

patent op. Zo zijn de vakken met (drie)dubbele woord– en letterwaarde anders verdeeld, en soms ook talrijker 

aanwezig. Ook zijn er verschillen in de telling, letterwaarden en aantallen.  

 

Wist je trouwens dat 

• de extensie –feud van het Engelse woord voor vete komt en je dat uitspreekt als “fjoet”? 

• Wordcrex werd ontwikkeld door 2 vrienden Jelle Verwaijen en Dimitri Dirkzwage uit Breda? 

• Wordfeud voor sommige tegenstanders het nieuwe Tinder lijkt te zijn die er wel eens oneervolle verzoeken 

doen…? Je kan spelers wel blokkeren en/of rapporteren 

 

In de tabel hieronder zie je wat verschillen zijn. 

 

Ken je nog andere scrabble-gerelateerde spelletjes?  

Stuur een mailtje naar dewoordenaar@ntsv.eu en het 

wordt in een volgende editie opgenomen! 

 

 Wordfeud Webfeud Wordcrex 

Beschikbaar voor iOs    

Android    

Webbrowser op pc en Mac    

Windows Phone    

Integratie met Facebook    

Integratie met Twiitter    

Spelvariant Klassiek Klassiek Duplicate 

Statistieken    

Chatfunctie    

Gebruik SWL in het Nederlands    

Multiplayer modus (meer dan 2 spelers in 1 spel)    

Kleuren aan te passen    

Keuze willekeurig bord    

Computer als tegenstander    

Beurttijd 72u 72u 6min / 24u / 72u 

Aantal talen 12 27 40 



17 

 

De voorbije maanden moesten het NTSV en bepaalde clubs afscheid nemen van enkele ouwe getrouwen.   
 
 
Begin september stierf Urbain Derycke, net geen 86 jaar, na een langdurige ziekte. Zijn 
laatste clubavond bij zijn geliefde Coxhyde Koksijde dateert van de eerste poging bij de 
heropstart van de wedstrijden in juli. De clubleden zijn enorm verdrietig bij dit verlies. 
Urbain was een sterke, trouwe en hulpvaardige man met een hart van goud. Jarenlang 
was hij de penningmeester en de wedstrijdleider van hun interclubs, door iedereen 
geliefd en op handen gedragen! Jarenlang heeft hij zijn schouders gezet onder de club 
Coxhyde en daarvoor zullen zij hem altijd heel dankbaar zijn.  De start van de 
clubavond van 3 september ging dan ook gepaard met verdriet om het verlies, maar 
ook met een eervolle herdenking van hun beste vriend Urbain. 
 
 

 
Op 11 oktober moesten we afscheid nemen van Nestor Boden. Onze ‘nestor’, met zijn 
86 jaar het oudste lid van Littera, maakte gedurende meer dan 25 jaar wekelijks de 
verplaatsing van Sint-Truiden naar Tessenderlo om er samen met ons een partijtje te 
scrabbelen. In totaal heeft hij zowat 1300 clubpartijen gespeeld. Dit jaar was hij nog 
actief op het seniorenkampioenschap. Niemand kon vermoeden dat de 
openingswedstrijd van het nieuwe seizoen op 1/9 zijn laatste wedstrijd voor Littera zou 
worden…  
Sterven maakt deel uit van het leven. Die stelling is de evidentie zelve, maar van zodra 
het betrekking heeft op iemand die we goed kennen en graag zien, ervaren we dat het 
pijn kan doen, en verdriet kan opwekken. We hebben het geluk gehad dat we Nestor zo 
lang gekend hebben. Hij was een bijzonder aimabele en gedienstige man. Hij was nooit 
breedsprakig. Zijn woorden waren steeds zachtaardig. De bijhorende klankkleur, zijn 
ogen en vaak dat typische lachje, zullen ons nog lang bijblijven. Nestor was graag 
gezien, en anderzijds was ook Littera bij hem zeer geliefd. We hadden voor mekaar een 
toegevoegde waarde, en daarvoor mogen we blij zijn, zelfs in deze droevige dagen. 
 

Het NTSV biedt de families zijn diep en welgemeend medeleven aan. 

 

 

Op zaterdag 7 november ging het Groot Dictee der Nederlandse taal door. Het 

evenement werd dit jaar gepresenteerd vanuit de studio van NPO Radio 1 in 

Hilversum. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om vanaf 

locatie uit te zenden en dat betekende dat de tien deelnemende prominenten het 

dictee in hun eigen huiskamer mochten maken. Zij namen het op tegen tien 

luisteraars van het programma De Taalstaat, een vrolijk en informatief 

programma dat wil vertellen hoe het met onze taal staat. De tekst was 

geschreven door taalkundige Wim Daniëls en ging over het coronavirus. Deze 

derde editie pronkte met mooie scores, coronascores volgens cynici, maar de nul 

werd niet bereikt. Luisteraar Olav van Kessel won het dictee, hij maakte slechts twee fouten. Jean-Marc van Tol, 

tekenaar van Fokke & Sukke, is met zeven fouten de best scorende bekende Nederlander onder de deelnemers. 

 

Voor wie het zelf eens wil proberen, kan de uitzending opnieuw beluisteren via 

https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/67530-2020-11-07-het-voorlezen-van-het-groot-dictee 

 

Als voorbereiding op het Groot Dictee, publiceerde Onze Taal enkele online testjes, te vinden op onderstaande url 

https://onzetaal.nl/groot-dictee-bereid-je-voor/ 

In Memoriam    

Groot Dictee der Nederlandse taal  
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Goed nieuws voor de spelfanaten onder ons, sinds dit jaar is er een nieuw woordspel op de markt. Woblet speel je 
met tweezijdige houten blokjes waar een verschillende letter op gedrukt staat. Je vormt woorden met de grote 
letters op de blokjes. De kleine letter toont telkens welke grote letter je achteraan vindt, maar je mag van elk blokje 
vrij kiezen welke kant je gebruikt. Je mag werkwoordsvormen en samenstellingen gebruiken, enkel afkortingen en 
eigennamen zijn niet toegelaten.  Je kan het spel alleen spelen, of samen met anderen tot max 6 spelers. 
   
Hoewel het om snelheid gaat, staat plezier voorop, en is Woblet een uitzonderlijk educatief spel. Je kunt de 
moeilijkheidsgraad zeer gemakkelijk aanpassen aan het niveau van de deelnemers, waardoor de leeftijdsrange zeer 
breed is. Er zitten 5 spelvariaties in de doos en je vindt nog extra spelletjes op de website www.woblet.eu . 
 
 

 
 

 

Naast het grote spel bestaat er ook een reisvariant, de Mini-Woblet. Elke spelomslag bevat voldoende letters  voor 
3 spelers, voor meerdere spelers kunnen setjes gewoon samengevoegd worden. De Mini-Woblet is bijzonder 
budgetvriendelijk als give away. Bovendien bestaat hij enkel uit papier en is daarmee een zeer milieuvriendelijk 
product. 
  
Wil je Woblet zelf eerst eens proberen? Download dan je 
gratis testversie via deze link! 
 
Een ideaal geschenk voor de feestdagen voor fans van 
Scrabble en kruiswoordraadsels! Wie Woblet bovendien 
bestelt via bovenvermelde website, krijgt 5 euro korting, 
geldig tot 30/06/21, niet combineerbaar met andere 
promoties. Kortingscode: NTSV 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 

 
 
We hebben al eerder een oproep gedaan naar ideetjes om de cover van ons ledenmagazine 
te vernieuwen, tevergeefs echter. Vermits we jammer genoeg nog even langer in ons kot 
moeten blijven, hebben sommige creatieve leden, familieleden of kennissen misschien wel 
de tijd nu om mee te werken aan een nieuw ontwerp? Het zou mooi zijn om met een 
nieuwe cover uit te pakken wanneer we opnieuw een papieren versie kunnen verdelen. 
 
Geef zeker een seintje op dewoordenaar@ntsv.eu ! 

Woblet    

Gezocht: nieuwe cover voor De Woordenaar Jill Suykens 

? 

DE WOBLETS 
Woblet is een klein afgelegen dorp. De inwoners, de wobles, zijn een bijzonder creatief 
poezenras. De wobles hebben een strikte dagelijkse routine. Het Opwarmertje spelen ze 
om zes uur ‘s morgens als ochtendgymnastiek. Bij het ontbijt maken ze het Woblet-
kruiswoord. Daarna gaan ze naar de markt om Ruilhandel te spelen. En ’s avonds is het tijd 
voor het grote avontuur. Dan houden ze een Blind date vol verrassingen. 

https://www.woblet.eu/assets/diy-versie-woblet-2020.pdf
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Godelieve Monden, sinds 2018 lid van Heureka Mechelen, bouwde in een vorig leven een succesvolle carrière uit als 
gitariste, en gaf les aan het Lemmensinstituut. Nog steeds gepassioneerd door muziek, legde zij een lijstje aan van 
minder bekende muziekinstrumenten. 

AGIDA  
(mv agida's) 

grote, langwerpige drum die lage tonen voortbrengt, oor-
spronkelijk in gebruik bij rituelen met betrekking tot slan-
gengoden, vervolgens ook wel als percussie-instrument ge-
bruikt 

  

APINTI (mv apinti's)  
andere benaming  
PINTI (mv pinti's) 

ca. 60 cm hoge, naar onderen wijd uitlopende houten, veelal 
met versieringen gesneden trommel waarover een vel is ge-
spannen dat met wiggen wordt vastgezet en met de vingers 
wordt bespeeld, o.m. bij wintirituelen, ook gebruikt als percus-
sie-instrument bij kaseko 

  

BAGLAMA  
(mv baglama's) 

een instrument van de SAZ-familie, op een luit lijkend Turks 
tokkelinstrument met een ovale klankkast, een lange hals en 
drie dubbele snaren 

  

BANSURI  
(mv bansuri's) 

Indiase dwarsfluit van bamboe in verschillende toonhoogte  

  

BAROXYTON  
(mv baroxytons) 

oud koperen blaasinstrument reikend van contra D tot a 

  

BERIMBAU  
(mv berimbaus) 

Zuid-Amerikaans snaarinstrument bestaande uit een aan een 
kalebas (die als klankkast dient) bevestigde boogvormige reep 
hout met een stalen snaar die wordt bespeeld door met een 
houten stok ritmisch tegen de snaar te tikken 

  

BONANG  
(mv bonangs) 

Indisch slaginstrument bij de gamelan, bestaande uit kleine 
gongs op een rek 

  

BOUZOUKI  
(mv bouzouki's) 

Grieks snaarinstrument met lange hals, verwant aan de mando-
line 

  

BUGEL (mv bugels) 

trompetachtig instrument met ventielen dat in harmonie- en 
fanfareorkesten gebruikt wordt en waarvan de toon groter en 
voller is dan die van de piston en minder schetterend dan die 
van de trompet 

  

Er zit muziek in scrabble Godelieve Monden  
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CAVACO (mv cavaco's)  

andere benaming  
MACHETE 

klein viersnarig Braziliaans tokkelinstrument, iets kleiner dan de 
Portugese cavaquinho 

  

CHARANGO  
(mv charango's) 

op een gitaar lijkend Zuid-Amerikaans snaarinstrument met vijf 
paar snaren 

  

DERBOEKA  
(mv derboeka's)  

andere benaming 
DARBOEKA  

(mv darboeka’s) 

Arabische of Turkse vaastrommel 

  

DOBRO (mv dobro's) 
akoestische gitaar met een metalen klankbodem, resonator-
gitaar 

  

DOMRA (mv domra's) 
driesnarig instrument uit Rusland, verwant met de luit, voorna-
melijk gebruikt in balalaikaorkesten 

  

DULCIAAN  
(mv dulcianen) 

blaasinstrument met dubbelriet uit de renaissance, recht-
streekse voorloper van de huidige fagot. Wordt  ook in verschil-
lende toonhoogtes gebouwd 

  

DULCIMER  
(mv dulcimers) 

Instrument horizontaal bespeeld, dikwijls met hamertjes of 
haakjes.  Van klein model geëvolueerd tot hakkebord 

  

EENRIJER  
(mv eenrijers) 

instrument, bv. orgel of accordeon, met één klavier 

  

EUFONIUM  
(mv eufonia) 

koperen blaasinstrument met vier (soms drie) ventielen en 
wijdere mensuur dan de bariton, tenortuba 

  

FLUITPOT  
(mv fluitpotten) 

Zuid-Amerikaans muziekinstrument, bestaande uit twee met 
elkaar verbonden en half met water gevulde potten, waarbij 
door de nauwe hals lucht in de eerste pot wordt geblazen; deze 
lucht drukt water in de andere pot, dat op zijn beurt lucht door 
het fluitende hoofd perst 

 Geen afbeelding beschikbaar 



21 

 

GOEZLA (mv goezla's) eensnarige viool  

GUIRO (mv guiro's) 
slagwerkinstrument met een raspend geluid, waar over de 
lengte dwarsuithollingen gemaakt zijn, met een stokje wordt 
hierover met verschillende snelheid heen en weer bewogen. 

 

KACHU (mv kachu's) koehoorn, een traditioneel muziekinstrument op de Antillen  

KORA (mv kora's) 
West-Afrikaans tokkelinstrument met een grote klankkast en 
21 snaren 

 

MBIRA (mv mbira's)  
andere benamingen 

duimpiano,  
kafferpiano, kalimba 

Afrikaans, m.n. Zimbabwaans muziekinstrument, bestaande uit 
een plankje met circa 30 metalen lamellen die getokkeld wor-
den 

 

OCARINA / OCARINO  
(mv ocarina's /  

ocarino's) 

muziekinstrument in de vorm van een vogelromp, met negen 
toongaten en een kort buisje in het midden waarop geblazen 
wordt 

 

SARANGI  
(mv sarangi's) 

soort van Voor-Indische viool: houten strijkinstrument, met 
perkamenten overtrek en drie of vier snaren (waaronder een 
aantal resonantiesnaren) 

 

SOELING (mv soelings)  
andere benaming  

SOELINGAN  
(mv soelingans) 

Indische bamboe dwarsfluit  

TEORBE (mv teorben) 
luitvormig snaarinstrument uit de zeventiende en de acht-
tiende eeuw met een dubbele hals, waardoor het mogelijk is 
langere snaren voor de lage tonen te gebruiken 

 

UDU (mv udu's) 
Nigeriaans percussie-instrument bestaande uit een aarde-
werken pot met een opening waarover een vel gespannen is, 
dat als handdrum wordt bespeeld 

 

VALIHA  
(mv valiha's) 

muziekinstrument uit Madagaskar bestaande uit met stalen 
snaren bespannen bamboe buizen 
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Nu alle clubs hun ledenbestand voor 2021 hebben ingestuurd, telt het NTSV-ledenbestand bij de start van het nieu-

we seizoen 432 leden t.o.v. 452 leden een jaar voordien. In 2020 werden 12 leden ingeschreven en keerden 5 leden 

terug van weggeweest. Per 01.01.21 werden 46 leden uitgeschreven, 4 leden keerden terug van weggeweest en 5 

leden schreven zich in. Vijf leden die zich in de loop van 2020 inschreven, werden terug uitgeschreven, 2 spelers 

transfereerden in de loop van 2020 en 3 spelers transfereren per 01.01.21. 

 

1. Clubs (in volgorde van hun totaal aantal leden op 01.01.21) 

 

  

 

 

  

Ledenbestand 2021 doorgelicht Chantal Naessens  

 AANTAL  LEEFTIJD 

CLUB M V Totaal Evolutie min max gem 

Ypsilon Heist 15 27 42 -1 34 85 64,95 

Die Score Brugge 11 24 35 6 37 89 67,37 

Littera Tessenderlo 14 20 34 0 45 86 64,88 

Munster Bilzen 11 20 31 4 50 92 68,45 

Alfabet Putte 12 8 20 -3 27 86 67,65 

Blanco Tielt 7 12 19 -1 35 70 59,26 

t Peirt Dendermonde 8 10 18 1 58 82 67,78 

Ter Borre Strombeek-Bever 3 12 15 -1 64 83 73,93 

Chipka Aalst 7 8 15 1 32 79 54,60 

Quercus Ronse 5 9 14 -2 35 83 64,86 

Negenhof Sint-Pieters-Leeuw 4 10 14 -2 62 92 76,21 

Coxhyde Koksijde 5 8 13 1 44 79 65,46 

Homerus Gent 4 9 13 0 56 86 68,23 

Heureka Mechelen 6 7 13 -1 15 83 60,46 

Alles Af Antwerpen 5 7 12 0 52 90 70,33 

Swentibold Born 1 11 12 0 58 76 65,33 

Arendsoog Amsterdam 7 5 12 -1 20 81 55,67 

Verba Rotselaar 2 9 11 0 59 79 70,55 

Fair Play Destelbergen 6 5 11 -2 35 80 62,09 

A-stijger Veldhoven 1 9 10 0 59 80 72,30 

Vandalen Schoten 4 6 10 1 39 76 62,60 

De Wase Sint-Niklaas 5 5 10 -3 56 73 64,00 

Everna Evere 1 8 9 -2 67 90 79,33 

Lettergreep Amersfoort 2 7 9 -2 51 87 68,22 

Syllabe Izegem 4 5 9 0 30 89 55,56 

IT Utrecht 2 6 8 0 57 81 71,75 

Ypsilon Jette 1 6 7 -1 62 96 74,57 

Synthese Menen 4 2 6 0 53 86 63,50 
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• Het NTSV telt nu 23 Vlaamse clubs en 5 Nederlandse clubs. Zeekant Oostende besloot haar activiteiten stop te 
zetten, 6 leden transfereerden naar een nabije club. Bij de start van het nieuwe seizoen tellen we 20 spelers min-
der dan bij aanvang van het seizoen 2020. 

• Qua aantal leden blijft Ypsilon Heist op kop, met 7 leden meer dan de 2de grootste club, Die Score Brugge. 

• Het gemiddelde aantal spelers per club is 15,42. Dit is een daling met 0,18 ten opzichte van vorig jaar. 

• 6 clubs zagen hun ledenaantal groeien, 9 clubs hielden hun aantal status quo en bij 13 clubs verminderde het 
ledenaantal. Bij Alfabet Putte en De Wase Sint-Niklaas verminderde het aantal leden met 3. Die Score Brugge (+6) 
en Munster Bilzen (+4) kenden de grootste aangroei. 

• Het percentage dames bedraagt 63,66 %, een stijging met 0,16 %  t.o.v. vorig jaar. 

• 23 clubs tellen meer vrouwen in hun gelederen, 4 clubs meer mannen, 1 club telt evenveel mannen als vrouwen. 

• De gemiddelde leeftijd van de vrouwen binnen het NTSV is 68,72 jaar en die van de mannen 61,72 jaar. 

• Het algemeen gemiddelde bedraagt nu 66,18 jaar, een stijging met 0,49 % t.o.v. vorig jaar. 

• 14 clubs zitten, qua gemiddelde leeftijd, onder die grens. De ‘jeugdigste’ club is Chipka Aalst  met een gemiddelde 
leeftijd van 54,60 jaar en de ‘oudste’ club is Everna Evere met een gemiddelde leeftijd van 79,33 jaar.  

 

2. Leeftijdsgroepen 
 
De senioren (+55) beslaan 86,34 % van het totale ledenbestand, en we tellen slechts 1 jeugdspeler. Hoewel het le-
denbestand voor 63,66 % uit vrouwen bestaat, zijn er bij alle categorieën 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. Enkel Limburg kende een groei met 4 leden. 
West– en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant & Brussel kenden een daling met 6 leden, Nederland en Antwerpen 
met 3. West-Vlaanderen telt de meeste leden met 28,70 % van het totale ledenbestand, Nederland het minste.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf dinsdag 1 tot en met maandag 14 december kun je stemmen op de 20 genomineerde woorden. Jij bepaalt dus 

mee welk nieuw woord hét Woord van het Jaar 2020 wordt!  

Surf dus naar www.woordvanhetjaar.vandale.be of www.woordvanhetjaar.vandale.nl. Onder de stemmers wordt 5x 

een jaartoegang tot de Dikke Van Dale Online verloot! Op 15 december zijn de winnaars gekend. 

Categorie Leeftijdsgroep M V Totaal % 

Jeugdleden 00 t/m 17 1 0 1 0.23 

Jongvolwassenen 18 t/m 34 6 2 8 1.85 

Veteranen 1 35 t/m 44 9 3 12 2.78 

Veteranen 2 45 t/m 54 24 14 38 8.80 

Senioren 1 55 t/m 64 41 70 111 25.69 

Senioren 2 65 t/m 74 51 117 168 38.89 

Super-Senioren 75 t/m 99 25 69 94 21.76 

Totaal   157 275 432 100,00 

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 2020   


