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Beste lezers, 

 

 

De zomer van 2019 zal wellicht herinnerd worden omwille van de 3 hittegolven. Heel wat diehards 

hebben die hitte getrotseerd om de interland Nederland-België te betwisten of de interclubs van Sint-

Niklaas en Ronse. Op die wedstrijden had ik de indruk dat er steeds meer jonge talenten zijn die in het 

interclubcircuit beginnen en op relatief korte termijn mooie resultaten behalen, een evolutie die ik 

alleen maar kan toejuichen. In deze editie van ons tijdschrift kan je nog wat nagenieten en interessante 

statistiekjes bestuderen naar aanleiding van de enquête over ons clubmagazine. Wist je trouwens dat 

er een kleurenversie van De Woordenaar op de website beschikbaar is? En als je liever geen papieren 

versie wenst te ontvangen, geef je dit gewoon door aan je clubverantwoordelijke en/of onze 

webmaster!  

 

Wanneer je deze Woordenaar leest, is het tweede NTSV-scrabbleweekend - deze keer op de Veluwe - al 

voorbij. Hopelijk hebben de deelnemers goed gescrabbeld en genoten van de randactiviteiten. Op het 

moment dat ik dit voorwoordje schrijf, is dat nog toekomstmuziek. Aan de voorbereidingen van het 

organiserend team te zien, wordt het nog beter dan in de Ardennen in 2017! 

 

Veel leesgenot.  

 

 

Uw trotse voorzitter, 

Marc 

Voorwoord  
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In atletiek is een halve marathon een loopwedstrijd over 21,0975 km, de helft van de gewone marathon (42,195 km). 

In het scrabblemilieu gaat het om 24u de hersencellen laten werken, ook een ware uitputtingsslag. In de jaren '90 

had Wytze Groen tweemaal bij hem thuis in Amersfoort zo’n scrabblemarathon (van zaterdagochtend 10 uur tot 

zondagochtend 10 uur) georganiseerd met een combinatie van puntenscrabble en duplicate. Een dozijn deelnemers, 

waaronder Bert van der Loo, Henk Jongepier, Jan De Ridder, Joscio Meisl, Herman van Westerloo en een aantal 

leden van Lettergreep, zorgden voor het eten tussendoor en Wytze zorgde voor de "vochtbalans". 

 

Littera Tessenderlo voorzag ook in een "24-uren-Genootschap" op 2 en 3 januari 2010; het doel was maximaal 24 

deelnemers op 24 uren tijd ongeveer 20 uren te laten scrabbelen. De resterende 4 uren zouden gevuld worden met 

plas- en eetpauzes. 11 mannen en evenveel vrouwen, oftewel 18 Vlamingen en 4 Nederlanders, gingen de uitdaging 

aan. “Het werd een ware uitputtingsslag; na een uur of 18 à 19 ging het licht uit”, aldus Bert van der Loo, één van 

deelnemers. Waar hij de 24u in de roemruchte jaren ‘90 nog fluitend doorstond, was een nachtje doorhalen voor  45

-plussers toch al behoorlijk zwaar ;-) Een kleine 2 jaar later deed Littera de scrabblemarathon nog eens over, ditmaal 

haalden alle 24 deelnemers de eindstreep. 

 

Twaalf uur duplicaten leek Wytze toch iets meer haalbaar, en sinds 2012 organiseert hij dus de halve marathon 

waarbij er tegen de computer wordt gespeeld. Zo ook op zaterdag 25 mei, toen 32 scrabbelaars (waaronder 6 

Vlamingen) de weg vonden naar Amersfoort. De sfeer in de grote zaal van Het Klokhuis  was de hele dag goed, al was 

het op veel momenten (veel te) lawaaierig. De eerste partij begon rustig, maar zorgde toch voor een totaal van 1131 

punten en 8 scrabbles in 19 beurten RAGFIJNS (solo Floris van Ouwerkerk), AFBOLDEN, DEFAMEER (solo Duplomaat), 

TOELANGT, BLINDEN, SNOEIDEN, WIETKOTEN (solo Duplomaat) en INVAREND. 

 

De tweede partij kende een minder spectaculair verloop. Geen 8, maar slechts 4 scrabbles in 4 opeenvolgende 

beurten: SPOELVAT (solo Duplomaat), KASSENDE, JOEKERE en MUSCADET (solo Floris van Ouwerkerk. Goed opgelet 

heeft Regina Overberg bij haar solo ODD in beurt 13 voor 31 punten. Na 21 beurten kwam de eindscore van deze 

tweede partij op 1002. Partij 3 werd uiteindelijk met 980 punten de laagste partij van de dag. Slechts 3 scrabbles 

(DICTEES, WEENTJES en AFZEVEND), 2 solo’s van Jan Tiek (ZODIAC en ASBLOK) en 2 van de Duplomaat (TUGRA en 

DUNMESSEN dat het einde van de partij inluidde). We liepen een half uur achter op het tijdschema. Wat te doen om 

niet pas om 23:00 uur klaar te zijn? De partij versnellen door minder denktijd? Nee, dat niet. Het werd een “alles-af-

partij”: altijd een scrabble tot dat niet meer kan. 

 

Floris van Ouwerkerk won de 4 partijen en stond ruim aan kop bij de 

einduitslag. Van de 6 Belgen staan er 5 bij de eerste 10 en van de 26 

Nederlanders zijn dat er dus ook 5. Wat zou dit betekenen voor de 

Interland op 29 juni? In totaal kwamen er 16 solo’s op het bord te 

liggen, waarvan er 9 door de Duplomaat werden gevonden. Floris  

“won” ook dit klassement met 3, Jan Tiek 2 en Regina Overberg en 

Dave De Schacht elk 1. 

 

Op de site onder de rubriek Scrabbelen / Wist je dat kan je het volledige 

verslag vinden alsook alle partijen naspelen.  

Halve marathon Amersfoort, 25 mei 2019 Jill Suykens en Wytze Groen  

 Naam Punten 

1 Floris van Ouwerkerk 3970 

2 Jan Tiek 3626 

3 Karin Van Linden 3524 

4 Koen van Lankveld 3493 

5 Dave De Schacht 3407 

6 Luc Moelants 3277 

7 Bert van der Loo 3262 

8 Nana Van Den Bossche 3209 

9 Paul De Bosscher 3140 

10 Marijke Roggeveen 3098 

Vlnr de top 3:  
Floris Van Ouwerkerk, 

Jan Tiek 
Karin Van Linden met  

organisator Wytze Groen 
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Op woensdag 19 juni werden 22 leden van onze club verwacht in Hostellerie De Cantarel in Sint-Martens-Voeren 

voor het clubfeest dat voor het vijfde jaar op rij hier zou plaatsvinden. Vanaf 9 uur daagden de eerste bezoekers op 

die, na wat wegomleidingen, konden genieten van een lekker tasje koffie. Om deze lustrumeditie een speciale glans 

te geven, werd iedere deelnemer verrast op een handige (boeken)tas waarin alle scrabblespullen een plekje konden 

vinden. Traditiegetrouw kreeg iedereen ook een potje Voerense siroop. Daarna was het stilaan tijd om een plaats in 

te nemen voor de eerste scrabblepartij. Het werd een blanco-wedstrijd, waarbij we de eerste zes beurten evenveel 

scrabbles zagen: AANHORE, AFVULDEN, GEWRICHT, STRALEN, FONDEREN en GROEPJES. Guy Mangelschots, Frany 

Gregoor en Nicole Roex vormden het koptrio. Ook in het vervolg van de partij bleven nog vier keer alle getrokken 

letters op het bord liggen: MEEVOELE, UITZUIPE, KROMSTEN en BOXERTJE. Na zestien beurten was de klus geklaard. 

Guy werd winnaar met een voorsprong van 59 pt op Frany en 82 pt op Nicole. Mieke Moonen werd vierde maar 

speelde toch opvallend door liefst driemaal te soleren. 

 
Tijd voor de lunch. Op het prachtige terras, onder een dak van bloeiende wijnranken, lieten we ons de spijzen en 

dranken smaken. Even napratend over de gespeelde wedstrijd maakten de wandelaars zich klaar voor de trip van 

aan het winkeltje van Netteke (het kleinste winkeltje van het land) in Veurs terug naar de Cantarel, maar de 

weergoden dachten er anders oven. Een fikse onweersbui ruilden de wandelschoenen in voor het scrabblebord om 

de tweede partij aan te vatten. De openingszet werd FLAPS, gevolgd door VOGELT en VOGELTJE. Freddy Van Looy 

zag als enige ISMEN. Josiane Meers verlengde vogeltje tot BOSVOGELTJES. En weer was het Freddy die verrassend 

uitpakte - ditmaal met de X9 SHORTEND voor 185 punten. Na 10 beurten legden we de pennen even neer om te 

genieten van een frisse versnapering, want de zon deed weer flink haar best om de scrabblezaal op te warmen. Na 

de herneming legde Guy GLAMOUR. INDANSEN werd door 80% van de deelnemers gevonden. Geen scrabble, wel 84 

punten voor ONYXEN. De ZEEEIKEN waren van de hand van Mieke. De scrabbles hadden we gehad, toch moest men 

bij de pinken blijven want NU (43), ZIJT (42), HEELT (51) waren niet te versmaden punten. Freddy deed er nog een 

derde solo bovenop: ARCADE. WREKEND (32) betekende na 21 beurten het einde van de partij, die Frany won voor 

Guy en Patricia. Na het scrabblegedeelte van de dag, trokken enkele moedigen weer de wandelschoenen aan voor 

een ingekorte tocht, maar ook zij werden getrakteerd op een regenbui(tje).  

 
Op een dag als deze valt het toch op dat iedereen zoveel te vertellen heeft. Zo werd het plots 18 uur en tijd om de 

knieën onder tafel te schuiven voor een overheerlijk viergangendiner. Tot slot volgde de proclamatie, waarbij iedere 

winnaar van zijn reeks een pakketje Voerense streekproducten ontving, en dat waren: 

Reeks A en algemeen: Guy Mangelschots Reeks B: Freddy Van Looy 

Reeks C: Irene Gijsen Reeks D: Tony Vandenborn 

 
Het was voor de Munsterse scrabbelaars weer een fantastische clubdag. Dankzij de foto’s van clubfotograaf Vic 

Hendriks kunnen we nog lang nagenieten van de pracht van de Voerstreek, de gemoedelijke sfeer in de Cantarel en 

het gezellig samenzijn van de clubleden. Tot volgend jaar! 

 

 

Voerendag, 19 juni 2019 Frany Gregoor  
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119 scrabbleliefhebbers verzamelden in de Mechelse tuinbouwschool voor 

wat een scrabblerijke doch tumultueuze interclub zou worden met 

scrabbleborden als protagonisten. Een stralende zon zorgde niet alleen voor 

een broeierige zaterdag maar ook voor een lastige belichting op het kleine 

projectiescherm, én het begeven van één van de ezels van de traditionele 

grote borden tijdens beurt 9. Commotie alom maar NTSV-voorzitter Marc 

Stepman snelde meteen te hulp door reglementair de beurt te annuleren. Om 

de infrastructuur te kunnen herstellen, werd met volmondige instemming van 

de zaal de pauze aangevat, een unicum. Enkele beurten later opnieuw een 

probleempje, toen het bord van soliste Katia volledig overhoop gegooid werd, 

maar vakkundig door spelleidster Jill opgelost. Met een score van 1034 op 

1132 mocht Stefaan Roels o.a. een uniek beeldje als prijs naar huis 

meenemen. Mia Smolders eindigde als beste B op een 11e plaats, en Patrick 

De Smet als beste C op een prachtige 13de plaats. Littera Tessenderlo mocht 

verdiend de overvolle prijzenmand voor de beste club mee naar huis nemen 

met 14 plaatspunten. 

IC Heureka, 22 juni 2019  

Litteraan Stefaan Roels won de partij 

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

1                             D        

2                   C H I M P E  Deelnemers   : 119 

3     S                       K  Beurten   : 19 

4 Q u O T A                   S  Totaalscore    : 1132 

5     N               Z       E  Scrabbles   : 6 

6 J   G             C O       l  Solo's    : 1 

7 U W S   R     D O O D N I E S  Soloscrabbles   : 1 

8 F A   Z E U R E N D E       E  Hoogste beurtscore  : 140 

9   G     V     B   E N K        Nulscores (gem./deelnemer) : 1,00 

10   O   H E V E A   R   L        Tops (gem./deelnemer) : 6,33 

11   N   E L A S T I E K E   B    Scrabbles (gem./deelnemer) : 3,23 

12 F L E X T     T       M   A    Getrokken blanco's  : 8 

13   I           E       M   N    Beurten met Q   : 6 

14 U T       O P R E N N E N D          

15 W             E       N   Y          

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Stefaan Roels Littera 1034 91,34 100 14 5 1 A1 

    2 Jan Cornet Vandalen 1031 91,08 99,52 13 5 1 A1 

    3 Herman Vanackere Ypsilon Heist 1026 90,64 98,73 11 5 0 A1 

    4 Henk Jongepier De Wase 1019 90,02 97,61 12 4 0 A1 

    5 Herman Theys Littera 1018 89,93 97,45 12 5 0 A2 

    6 Dirk Van den Herrewegen t Peirt 1015 89,66 96,97 12 4 0 A1 

    7 Danny Crabbé Verba 1014 89,58 96,82 13 4 1 A2 

    8 Filip Overath Littera 1003 88,60 95,06 11 4 0 A1 

    9 Gerda Van Mierlo Littera 997 88,07 94,11 9 4 0 A1 

    10 Alex Reymen Littera 996 87,99 93,95 10 4 0 A2 

B 11 Mia Smolders Littera 982 86,75 91,72 7 4 0 B1 

C 13 Patrick De Smet De Wase 974 86,04 90,45 11 4 1 C1 

Club 14 pp. Littera Tessenderlo            
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Beste B Mia Smolders Beste C Patrick De Smet Beste club Littera Tessenderlo 

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

3 
ATELIERS - ELASTIEK - ELITAIRS - INLASTE - INSEALT - LASTDIER - LASTIGE - LASTIGER - LATRINES - 
LEGATIES - REALISTE - RELATIES - STABIELE - TAILLES - UITSLAPE - ZALIGSTE - ZESTALIG 

4 DOODNIES                                 

6 WAGONLIT                                 

9 KIMMENDE - KLEMMEN - MEEKOMEN - MEEMAKEN               

11 

BEDENKEN - BEKENDEN - DEKENTJE - DEKSELSE - DENKENDE - ERKENDEN - GEDENKEN - GEKEN-
DEN - KELENDEN - KERENDEN - KETENDEN - KLEEDDE - KLEEDDEN - REKENDEN - REKENEND - 
SMEKENDE - STEKENDE - TEKENDEN - TEKENEND 

13 OPRENNEN                                 

                       

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 
4 solo DOODNIES Rita Hofman 

15 solo REVELT Katia Deprez                 

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 14 Stefaan Roels 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Maria Spinoy 

                       

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

1 
De woorden neuroze en oneuzer zorgden meteen voor 33 nulscores, waaronder één voor de jari-
ge Nadine De Smet 

3 
Een karrenvracht aan mogelijke scrabbles voor 94 ptn waaruit de jury ELASTIEK koos, bij gebrek 
aan de topzetten PELITAS (100ptn) en EGALIST (98ptn) met de aanbouw “zeurende” 

4 
De enige alternatieve scrabble (2ptn minder dan de soloscrabble DOODNIES) die door niemand 
gevonden werd, was DIENSTDOE 

9 
"Dankzij" de annulatie van de beurt geen gewonden en geen nulscores met de aanbouw 
“wagonlits”; het correcte meervoud blijkt WAGONSLITS te zijn.  

11 Amper 8 spelers scoorden geen scrabble, het merendeel van de zaal legde een negenklapper 

17 
Leider aan de pauze Stefaan Roels schreef DEBATTEREn foutief, tezamen met enkele anderen, 
waardoor zijn overwinning ineens niet meer zo zeker was 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

DOODNIES < zich doodniezen (wederk.ww.): zo erg niezen dat het de dood tot gevolg heeft 

WAGON-LIT: zn (mv wagons-lits): slaapcoupé in de trein 

HEVEA: zn (g.mv.) tropisch plantengeslacht uit de wolfsmelkfamilie, m.n. Hevea brasiliensis, waarvan de rubber ver-
kregen wordt 

CHIMPE < ww chimpen (overg.): [fotografie] digitale foto’s beoordelen 

REVELT < ww revelen (onoverg.): [niet algemeen] onzin uitslaan (syn. raaskallen) 

BANDY: zn (g.mv.) vorm van ijshockey met een (houten) bal en kromme slaghouten; ook ww bandyen (onoverg.) = 
bandy spelen 

INSEALT < ww insealen (overg.) = sealen: goederen (luchtdicht) verpakken in plastic 
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De organisatie van de 22e editie was in handen van Nederland. Die dag was het ‘’bakken en braden’’, volgens de 

weerdiensten betrof het een datum-temperatuurrecord en dat was in “Het Klokhuis’’ meer dan goed voelbaar. De 

omstandigheden deden dan ook denken aan de beginjaren van de interlands voor de milleniumwisseling, toen de 

Belgische thuiswedstrijden hoofdzakelijk door Littera werden georganiseerd. Spelleider van dienst Wytze Groen kon 

zich nog goed herinneren dat het in de Tessenderlose speelzaal bloedheet was en hij zijn partijen moest afwerken op 

een voortdurend zonnige plaats aan de raamzijde. In Amersfoort was enige verkoeling voorzien door plaatsing van 

mobiele ventilatoren in de speelzaal. Wel oppassen dat de wedstrijdformulieren enz. op tafel bleven liggen! 

 

De Belgische ploeg werd op het laatste moment geconfronteerd met 

2 afzeggingen. Niet de eerste de beste spelers – Jan Cornet en Danny 

Crabbé – gaven forfait en Marc Voet deed zijn uiterste best om dit 

tweetal te doen vergeten. Zijn ploeggenoot Bert Leyssens was in uit-

stekende doen; al tijdens het zingen van de  Brabançonne wekte hij 

een op-en-top gemotiveerde indruk. Bert ging voorop in de strijd en 

mocht fier zijn op zijn twee partij-overwinningen, waarvan de moei-

lijkheidsgraad overigens erg hoog was. Veel zweetdruppeltjes - veel 

drinken. Meer dan tegenstribbelen kon de Nederlandse leeuw niet, 

de Vlaamse was duidelijk een maatje te groot. Hulde voor de vader-

landsgetrouwe Nederlandse Jeannette Lakmaaker, die ondanks haar 

onwelzijn toch meespeelde. De Nederlanders mochten zich verheu-

gen op twee solo’s, op naam van Floris van Ouwerkerk en Jan Tiek. 

Voor zover de historie strekt, betrof het een interland met het hoogste aantal verbeteringen van het zaalmaximum 

nl 8. Die kwamen direct aan het licht, omdat ‘’een super Jan De Ridder = computer (…!)’’ werd ingezet en confron-

teerde de 41 ‘’arme’’ volg(st)ers met buitenissige (niet zelden anderstalige) woorden (de details heeft de schrijver u 

bewust onthouden om de mogelijkheid te bieden om de partijen na te spelen - zeer leerrijk!). 

 

Jan De Ridder-als-persoon was verhinderd mee te spelen, net zoals vele ande-

ren, hoog gerankt in de NTSV-competitie. De oorzaak van die absenties is niet in 

alle gevallen bekend, een zeker motivatieverlies zou één der oorzaken kunnen 

zijn. De afgelopen edities heeft de interland aan glans verloren: ieder jaar is er 

hetzelfde verloop / dezelfde afloop. Er waren maar weinig Nederlanders die zich 

in stemmig oranje hadden gehuld en wij zagen ook weinig Belgische vlaggen e.d. 

De Vlamingen zijn zich ervan bewust dat ze elke interland met gemak hebben 

gewonnen, ook als ze een “minder sterk” (…) team afvaardigden. Al vele jaren 

breekt met name Nederland zich het hoofd over het aantrekkelijker maken voor 

beide partijen. Er gaan zelfs stemmen op voor een klein team ‘’scrabble-

kanonnen’’ per land met elk landenteam in een eigen zaalruimte (zonder ver-

plaatsing) dat onderling overlegt en bepaalt welk woord er wordt ingediend.  

Het gezelligheidsaspect zal dan wel een pak minder zijn. De charme van de interland is toch ook de verbroedering/

verzustering – het ‘’reünie-effect’’, dat gelukkig in Amersfoort goed te zien was. Terecht applaus voor de Belgische 

ploeg, die rond 17u klaar was voor de lange autorit huiswaarts met als bijna ‘’vanzelfsprekend’’ het trofeetje op de 

achterbank. Met dank aan de Nederlandse organisatoren en de vrijwillig(st)ers van Het Klokhuis. ’s Avonds zouden 

ettelijke Nederlanders zich ‘’te buiten gaan aan pizza’’ in de buurt, maar de sauna-achtige omgevingsfactoren in de 

pizzeria ontnam hun trek. Waterflessen werden in een mum ad fundum geleegd en natuurlijk werd de interland uit-

voerig geëvalueerd. Hopelijk mogen wij in 2020 een spannende en geslaagde-interland-editie beleven (in aangepaste 

(nieuwe) stijl?). Het zou mijn 23/23 landenspel(l)en zijn…, aldus uw schrijver Jan de Kruiff. 

 
Het partijverloop en de volledige uitslag/wedstrijdgegevens is te vinden op de website, alsook sfeerbeelden. 

Interland Nederland-België, 29 juni 2019 Jan de Kruiff  

De besten van beide landen: Vlaming Bert  
Leyssens (rechts) won beide partijen van 

Nederlander Floris van Ouwerkerk 
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Begin dit jaar gaf Aty Diemer-Hagenouw haar ontslag als voorzitter van de 

Scrabblebond Nederland, de tegenhanger van het NTSV bij onze 

Noorderburen. Sinds 11 mei is er een opvolger bekend; Rudy Kuijpers, 61 jaar 

en wonende in Rijswijk, trok speciaal voor ons zijn eerste selfie :-) “Scrabble 

speel ik al van kinds af aan en sinds 1995 in clubverband in de club 

Haaglanden (heb ik nog opgericht zien worden) - ook daar vervul ik een rol die 

met voorzitterschap is te vergelijken. Eigenlijk (en nog steeds) ben ik een 

verwoed puntenscrabbelaar, maar regelmatig speel ik ook duplicate tijdens 

het Nederlands Kampioenschap, de jaarlijkse Halve Marathon in Amersfoort 

en natuurlijk de Interland (als ik niet verhinderd ben). Bij dat laatste hebben 

jullie mij vast wel eens gezien en zullen jullie me nog wel eens tegenkomen.  

 

Hopelijk gaat het voorzitterschap mij veel 

plezier opleveren en kan ik het nodige 

betekenen voor het Nederlandse 

scrabblewezen. Hierbij wens ik het NTSV ook 

veel succes in de toekomst en tot de 

volgende keer." 

 

 

 

Maandag 29 juli speelde Verba Rotselaar zoals elke week een partijtje scrabble. Het werd een heel leuk spel met 8 

getrokken scrabbles in 21 beurten en een maximumtotaal van 1125 punten. Wat dit spel zo uniek (?) maakte, was 

dat de partij eindigde met 0 restblokjes! In de laatste beurt toverde Romain Frickx met NOSCCE* de prachtige 

scrabble CONCIES (bn: kort en scherp geformuleerd) uit zijn hoed. 

 

Vluchtig keek ik (als lettertrekker van dienst) de uitslagen van 

onze club van vorige jaren in en hieruit bleek dat Verba op 12 

maart 2015 een gelijkaardige clubwedstrijd had met een “alles 

op”, weliswaar met slechts 1025 punten als maximum en 6 

scrabbles in 22 beurten. 

 

Nu blijkt dat Bert Leyssens met Chipka Aalst ooit ook zo’n partij 

heeft gespeeld en in Tessenderlo is het ook al gebeurd. Een 

unicum is het dus zeker niet, maar het blijft een rariteit.  

 

Is er in jouw club ook al een wedstrijd zonder restblokjes 

gespeeld, of heb je andere unieke of leuke anekdotes? Stuur dan 

een mailtje naar de redactie!  

Op, op, alles is op! Willy Smets 

Nieuwe voorzitter SBNL   

Het SBNL-bestuur: Rudi Kuijpers (voorzitter), 
Wytze Groen (secretaris) en Jeanette Bree 

(penningmeester) 
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Anita Van Kerkhove, geboren en getogen in het Meetjesland, had jaren geleden 

een scrabblespel gekocht maar vond geen gegadigden om samen te spelen. Toen 

ze twee jaar geleden thuis zat na een operatie, liet haar echtgenoot René via sms 

weten dat er een scrabbleclub bestond in Aalst. Veertien dagen later zat Anita in 

CC De Werf voor haar eerste clubwedstrijd, en ze was meteen verkocht door de 

duplicate methode. De negenklapper die ze tijdens die avond scoorde met 

NAAIHUIS zit daar zeker voor iets tussen, en daar is ze - terecht - zeer fier op! 

Thuis oefent ze vaak op de computer via webfeud en duplomaat, maar voor de 

rest speelt ze enkel tweewekelijks bij Chipka. Hoewel echtgenoot René zelf 

helemaal geen interesse heeft in scrabble, spoort hij haar wel telkens aan om naar 

de clubwedstrijden te gaan. “Ik heb nog heel wat te leren, maar daar maal ik niet 

om - hoe meer ik leer en weet, hoe liever ik speel. Ik probeer het iedere keer beter 

te doen, maar de weg is nog lang in vergelijking met de toppers bij Chipka, hoor!”, 

lacht Anita. Haar ambitie is om vanaf dit seizoen eens te proeven van een toernooi, maar pas wanneer ze zich klaar 

voelt. Dat Anita iets met taal heeft, bewijzen ook haar andere hobby’s: lezen (haar favoriete schrijvers zijn Isabel 

Allende, Khaled Hosseini en Nora Roberts) en handletteren. Dat is een soort moderne kalligrafie waarbij je letters in 

verschillende vormen kan schrijven of tekenen en versieren. Zo maakt Anita originele verjaardagkaartjes waarvoor 

ze inspiratie opdoet op Pinterest. Daarnaast reist ze graag en geeft ze de nodige aandacht aan poezen Jef en Alice.  

 

 

Omdat de toen 17-jarige Wesley Eikenaar gebeten was door scrabble en er geen club 

in de nabijheid was, wou hij twee jaar geleden een eigen club in Alkmaar oprichten. 

Hij hoopte zo meer, vooral jonge, mensen aan te spreken die niet digitaal via een app 

willen spelen, maar gewoon met een spelbord op tafel. Ondertussen is zijn thuisbasis 

Arendsoog Amsterdam en kom je Wesley ook al vaker tegen op een Vlaamse 

interclub. 

 

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

Ik speel scrabble al sinds mijn twaalfde of zo, gewoon thuis met de familie zoals 

iedereen, maar toen wist ik überhaupt nog niet van het bestaan van de competitieve 

wereld af. Ik vond de SWL een keer bij de V&D liggen (toen die nog bestond), en via de 

informatie achteraan, kwam ik erachter dat dit spel ook competitief gespeeld werd. 

Maar mijn eerste toernooi was pas in november 2017, de jaarlijkse puntenscrabbletoernooi van de club in Alphen 

aan den Rijn. Ik was toen nog geen lid van de SBNL, maar ik zag de aankondiging ervan op de website. Omdat 

competitief scrabble nog nieuw was voor mij toentertijd, werd ik in de derde categorie geplaatst, maar ik haalde wel 

de eerste plaats. Dat smaakte naar meer en sindsdien heb ik meegedaan aan meer toernooien van de SBNL. Ook 

duplicate toernooien, waarover ik meer te weten kwam via de NTSV-website. Tegenwoordig speel ik voornamelijk 

duplicate. Persoonlijk vind ik wedstrijdscrabble ook z’n charme hebben, maar helaas wordt dat weinig gespeeld. 

. 

Moedigt je omgeving (familie, vrienden, …) je aan? Wat vinden zij van deze hobby? 

Mijn familie vindt het zeker leuk dat ik dit doe. “Leuk ter ontspanning naast je studie,” noemt m’n moeder het. Dan 

heeft ze ook gelijk verhalen over mij, hoe ik als kleine jongen geïntrigeerd naar Lingo keek. Het zal er wel vroeg in 

hebben gezeten (lacht). Ik heb het er niet per se vaak over met m’n vrienden. Ze weten het wel, hoor, en er is ook 

iemand die er ook werkelijk naar vraagt. Maar ik denk dat de meesten het soort van ongewoon vinden? Niet om hen 

op hun plaats te zetten, hoor. Ze vinden het nog steeds leuk voor me (althans, dat hoop ik). En ik bedoel, het is niet 

alsof je vaak hoort over competitief scrabble, en vooral niet van iemand van mijn leeftijd. Zolang zij accepteren dat ik 

dit serieus neem, vind ik het prima. 

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

Ik speel sinds begin dit jaar één keer per week bij Arendsoog Amsterdam en soms speel ik thuis een potje alleen, 

voor de oefening. Zo nu en dan speel ik een spelletje met mijn moeder, maar dat is vooral voor de gezelligheid  

 

Waarom speel je het of vind je het zo leuk? 

Lastige vraag, haha. Het is sowieso best moeilijk om precies vast te leggen wat je leuk vindt aan iets. Woordspellen 

heb ik altijd al leuk gevonden en op een of andere manier ben ik geïnteresseerd gebleven in scrabble. Ik vind de 

dynamiek van het spel ook altijd wel aantrekkelijk: veel overlappende plakkers, leuke aanbouwen (zoals een K achter 

het woord EIERSLA), of zoals in het laatste interclub van De Wase Sint-Niklaas BAZE werd verlengd tot SEKSBAZEN. 

Scrabble vergt ook een zekere mate van creativiteit, strategie, tactiek en inzicht. App-spelers (via Wordfeud of 

Webfeud) lopen dan ook het menselijk contact mis.  

 

Wat zijn je ambities op scrabbleniveau en/of waar ben je fier op? 

Ik probeer altijd gewoon m’n best te doen en ik hoop daarmee hoog in de ranglijst te staan, als dat lukt. Tijdens mijn 

tweede interclub al eindigde ik dertiende, dus ik weet dat ik het op z’n minst een beetje kan. Maar ik weet hoe de  

toppers kunnen presteren, dat zie ik niet als intimidatie maar eerder als motivatie. Daarbij, vergelijk jezelf niet met 

anderen, maar met jezelf van eerder. Waar ik trots op ben? Hm … dit gaat dan gelijk zo pocherig klinken, maar ik let 

veel op anagrammen (vooral van langere woorden), dus als ik die ken, heb ik ze meestal vrij snel paraat. Dat is 

handig in een partij, omdat je dan niet alleen weet wat wel goed is, maar vooral wat niet geldig is. 

 

Wat zijn je andere hobby’s of bezigheden? 

Ik ben net gestart aan mijn 3de jaar sinologie in Leiden; de universiteit daar is de enige in Nederland die Chinastudies 

aanbiedt. Naast de taalverwervingsvakken (we krijgen zowel Modern als Klassiek Chinees) heb ik een interesse 

ontwikkeld in academisch onderzoek in het algemeen en taalkunde in het bijzonder, dus het zou me leuk lijken om 

daarin verder te gaan. Als ik niet met mijn studie of scrabble bezig ben, lees of game ik meestal. Tot voor kort 

speelde ik een game genaamd Splatoon ook competitief, maar met studeren en scrabble merkte ik dat ik niet genoeg 

tijd had voor twee hobby’s en scrabble trok mij uiteindelijk meer. Nu speel ik Splatoon alleen voor m’n plezier.  

 

Veel scrabbelaars kunnen omschreven worden als woordnerds; mensen met een 

hoge affiniteit voor correcte grammatica, woordgebruik, syntaxis, interpunctie en 

spelling die (veel) dieper gaat dan die van anderen.  

 

Zo ook Bart Verbeke, die al 23 jaar een trouwe speler is bij Blanco Tielt.  In het najaar 

van 1992 belandde hij door een auto-ongeluk 3 maanden in coma en begon een 

jarenlange revalidatie. Verpleger (en Blanco-voorzitter) Joseph Vandaele haalde 

echter ook zijn sociaal leven uit de coma door hem te introduceren in de wondere 

wereld van scrabble. Op interclubs zie je hem dan ook vaak met trots zijn Word Nerd 

T-shirt dragen. 

Wo(o)rdnerd  



12 

 
Ondanks de hitte van de voorbije dagen kwamen 119 scrabbelaars opdagen voor de 

40ste interclub van De Wase Sint-Niklaas en werden daarom getrakteerd op een flesje 

wijn. De jarige Camille Vetsuijpers zorgde met de eerste lettertrekking voor het 

startschot van een partij met 5 scrabblebeurten. Jan De Ridder had de leiderspositie 

aan de pauze maar de tweede helft zorgde voor spannende momenten en gooide de 

rangschikking nog behoorlijk door elkaar. De tweede in de eindstand, Bert Leyssens, 

vond 1 scrabble meer dan Jan maar kwam 7 puntjes tekort om hem van de 

overwinning te houden. Beste B-speler was Marcel Verstraete die 14de eindigde en 

Wim Aarts was C-winnaar op een 41ste plaats. Met een 5de (Bert van der Loo), 11de 

(Carla Adelaar) en 13de plaats (Wesley Eikenaar) won Arendsoog Amsterdam tot hun 

grote vreugde de clubtrofee, een unicum in de geschiedenis op Vlaamse bodem! 

IC De Wase Sint-Niklaas, 27 juli 2019  

Jan De Ridder wint de  
40ste IC van De Wase 

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

1       C       H             N        

2   D   O       I D E E F I X E  Deelnemers   : 119 

3   E   T       L             R  Beurten   : 20 

4   I   E B     T             D  Totaalscore    : 1079 

5   N     O H   E   M         Y  Scrabbles   : 5 

6   S     N U   N A M       Q    Solo's    : 0 

7   D       Z     A M       a    Soloscrabbles   : 0 

8 S E K S B A Z E N         T E  Hoogste beurtscore  : 108 

9   N A     A     G           N  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,97 

10     P     R     E           T  Tops (gem./deelnemer) : 5,17 

11     E           W   K E G J E  Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,68 

12     L       O V E R S L E U R  Getrokken blanco's  : 5 

13     I           T       N   K  Beurten met Q   : 4 

14     E     W O P        U   O        

15 J O N G D E   F R A N C S   E        

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Jan De Ridder Heureka 990 91,75 100 14 3 0 A1 

    2 Bert Leyssens Chipka 984 91,2 99,4 15 4 1 A1 

    3 Jan Cornet Vandalen 952 88,23 96,18 11 5 0 A1 

    4 Frans Symons Littera 946 87,67 95,58 12 4 0 A1 

    5 Bruno De Bouvere Ypsilon Heist 875 81,09 88,45 11 4 1 A1 

    5 Bert Van der Loo Arendsook 875 81,09 88,45 11 2 0 A1 

    7 Luc Steels Fair Play 874 81,00 88,35 8 3 0 A2 

    8 Guy Mangelschots Munster 865 80,17 87,45 8 3 0 A1 

    9 Michel Verfaillie Fair Play 857 79,43 86,65 7 3 0 A2 

    10 Filip Overath Littera 856 79,33 86,55 8 3 1 A1 

B 14 Marcel Verstraete Homerus 848 78,59 85,74 10 3 1 B1 

C 41 Wim Aarts A-stijger 778 72,1 78,71 6 1 0 C1 

Club 23 pp. Arendsoog Amsterdam            

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 15 Bert Leyssens 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Antoin Meerschaert, Lars van der vekens, Anny Boelens, Lutgard Torfs en Patrick Eenens 
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SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

3 duo SEKSBAZEN Jan De Ridder, Omer Van Hoecke 

10 trio HILTEN Frans Symons, Bruno De Bouvere, Annemie De Waele     

13 trio IDEEFIXE Jan Cornet, Marcel Verstraete, Mieke Moonen 

14 trio OVERSLEUR Bert Leyssens, Frans Symons, Jos Leyssens 

17 duo ENTERKOE Jan De Ridder, Bert Leyssens 

Beste B Marcel Verstraete Beste C Wim Aarts Beste club Arendsoog Amsterdam 

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

3 
Na de openingszet zocht iedereen naarstig naar een aanbouw met -BAZEN, dat blijken er maar 
liefst 36 te zijn, maar MELKBAZEN is er geen van 

4 
90 spelers vonden 4 mogelijke scrabbles, waarbij 3/4 koos voor NALIEPEN. ALPIENE bracht even-
veel op (66 ptn), maar HEIPALEN en KAPELIEN zorgden voor 80 ptn. 

7 AANWEEGT bezorgde 15 spelers een nulscore 

9 
een scrabblescore zonder scrabble met FRANC, de topzet FORICA werd niet gevonden door de 
zaal, WILDFARCE evenmin 

11 GENUS en NEGUS leverden 37 ptn op, maar het gemiste WEGSUF had 1 puntje meer opgebracht 

14 
Wie OVERSLEUR durfde leggen, had minstens 43 punten voor op de andere zetten. VLOERSER, 
OVERLEERS, VERSROL en VERSLORP zijn vooralsnog onbestaande in de SWL 

17 

13 spelers legden de scrabble ONKIESTE voor 63 ptn, de jonge Wesley Eikenaar vond 
met KINETOSE een gelijkwaardig alternatief. FONETIEK bracht 80 ptn op, maar de topzet voor 108 
ptn was ENTERKOE. De Litteranen in de zaal hadden deze topzet echter gemist, ondanks dat 
Stefaan Roels hiermee soleerde tijdens een clubwedstrijd 2 maanden voordien.  

20 Bijna 2/3 eindigde met een scrabble 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

BAZE < ww bazen (overg. en onoverg.): de baas spelen (over …) 

HUZAAR: zn (mv huzaren) = 1) soldaat van de lichte ruiterij; 2) dragonder van een vrouw 

SEKSBAZEN = mv van seksbaas: exploitant van een bordeel of een seksshop 

KAPELIEN: zn (mv kapelienen) = kappeliene (ook kappelien, kapeliene): [niet algemeen] gebreid hoofddeksel voor 
meisjes 

AANGEWET < ww aanwetten (overg.): door wetten scherper maken (syn. aanscherpen) 

WOP < ww woppen (onoverg.): een woprelatie hebben; woprelatie (afgeleid van het letterwoord w.o.p. = wippen, 
ontbijten, pleite): seksuele relatie zonder samen te wonen 

HILTEN = mv van hilt (vormvariant hilte): 1) greep, handvat; 2) van tenen gevlochten visfuik 

COTE: zn (mv côtes) = 1) [bij kansspelen] verhouding tussen inleg en uitkering bij winst; 2) heuvel, m.n. als natuurlijke 
hindernis in een wielerwedstrijd 

IDEEFIXE: zn (mv idee-fixen of idee-fixes; vkl idee-fixeje) = gedachte die iemand voortdurend bijblijft en al zijn andere 
gedachten beheerst (syn. dwangvoorstelling) 

ENTERKOE: zn (mv enterkoeien) = koe van één jaar oud, gewoonlijk van één winter 
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Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering, werd in mei een bevraging uitgevoerd over De Woordenaar. 

Alle leden met een mailadres  bekend bij het NTSV ontvingen een online enquête maar via de club-

verantwoordelijken kon ook een papieren exemplaar bekomen worden. 

186 leden vulden de vragenlijst in, oftewel een respons van 41% van het ledenbestand. Aangezien de steekproef 

representatief is naar geslacht en leeftijdsklasse, kunnen alle resultaten veralgemeend worden. Hierbij enkele 

conclusies, het volledige rapport kan je lezen op de website scrabbelen/wistjedat: 

 

• Meer dan 8 op 10 leest het clubblad altijd, en de helft leest het volledig of 

grotendeels 

• Bijna 8 op 10 verkiest een papieren versie, 63% zelfs enkel op papier – en dit vooral 

omwille van algemene voorkeur en gemak 

• Een digitale versie wordt in de eerste plaats omwille van milieubewustzijn verkozen, 

daarnaast ook omdat het overal beschikbaar en goedkoper is 

• De meeste rubrieken worden meestal tot altijd gelezen, en komen voldoende aan bod  

• Er is vraag naar meer taalgerelateerde rubrieken en clubnieuws  

• Het puzzelhoekje heeft trouwe aanhangers en deze willen graag ook meer van dat, anderen schenken hier minder 

tot nooit aandacht aan 

• De meeste rubrieken horen voor 4 op 10 zowel in De Woordenaar als op de website thuis, omwille van het 

actueel aspect is de website soms meer aangewezen (ranking en verslagen van toernooien) terwijl puzzels eerder 

verkozen worden in het clubblad  

• De Woordenaar wordt beloond met mooie tevredenheidsscores; een gemiddelde van 7,76 op 10, 83% is (zeer) 

tevreden, en meer dan 8 op 10 is ook tevreden over de diverse aspecten (aantal/lengte/inhoud artikels, 

vormgeving, opbouw en frequentie) 

Enquête De Woordenaar Jill Suykens 
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• 4 op 10 zou een kleurenversie appreciëren, maar liefst niet ten koste van aantal edities 

• Meer dan 8 op 10 zou De Woordenaar missen bij afschaffing, en 6 op 10 zou de papieren versie missen 

• Mogelijke optimalisaties: 

 Illustraties en drukkwaliteit in de zwartwit (papieren) versie 

 Meerkosten voor papieren kleurenversie drukken via reclame 

 Communicatie over de online beschikbare kleurenversie en het al of niet ontvangen van papieren versie 

 Meer aandacht en/of oproep voor taalartikels, clubnieuws, uitlichten van spelers en algemene 

scrabbleweetjes (input van clubs/spelers is meer dan welkom!) 

 
Uit de enquête blijkt dus duidelijk dat De Woordenaar nog steeds populair is bij de NTSV-leden en een afschaffing 

van de papieren versie is voorlopig dan ook niet aan de orde! 

We willen alle deelnemers bedanken voor hun medewerking en nemen in ieder geval de opmerkingen en suggesties 

mee voor de toekomst. Zoals je zal merken, hebben we al enkele ideetjes geïntegreerd in deze editie. 

 
Een tijdschrift samenstellen is echter geen sinecure en kan niet alleen bestaan uit input van de redactie. Daarom 

doen we nogmaals een warme oproep aan iedereen (clubverantwoordelijken én spelers) om leuke artikels en 

anekdotes door te sturen!  
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De meeste scrabbelaars willen graag bijleren. Eén van de Nederlandse topspelers die ook amper een toernooi mist 

op Vlaamse bodem, is Bert van der Loo. Hij deelt graag 5 tips om te winnen met scrabble, die werden verwerkt in 

een YouTube-filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=HY9SOXCyqd0): 

1. Laat je niet afleiden: wees niet te sociaal dus ga niet te veel in gesprek met je 

buren, dat kost namelijk energie die je nodig hebt voor de wedstrijd 

2. Keihard werken: scrabble is een serieuze denksport dus trainen en studeren 

is de boodschap 

3. Zoek naar voor– en achtervoegsels: er zijn enorm veel mogelijkheden met 

“in”, “af”, “ont”, “op”, “uit”, enzovoort 

4. Wees bedacht op meerdere betekenissen: een woord kan worden verlengd, 

vooraan en/of achteraan, en kan zo een heel andere betekenis krijgen (bv 

STALTEN kan verlengd worden tot STALTENT) 

5. Let op woord– en letterwaarde: let op de buitenkansjes door “dure” letters 

zoals X, Y en Q op de speciale vakjes te leggen en zo een hoge score te 

noteren   

 
 

Vorige maand vierden Nana Van den Bossche en Paul De 

Bosscher hun gouden bruiloft. Ze ontmoetten elkaar in mei 

1968 op een regenachtige zaterdagavond in Gavere en op 

20 augustus het jaar daarna traden ze in het 

huwelijksbootje. Dit huwelijk leverde al snel een zoon Bruno 

en een dochter Veerle op die op hun beurt de familie 

vergrootten met 6 kleinkinderen. Paul was leerkracht lager 

onderwijs en voetbal en de hengelsport waren zijn hobby's. 

Nana werkte bij de waterleiding en het duurde tot in de 

jaren ’80 tot zij de scrabblewereld ontdekte. Die 

scrabblewereld heeft Paul dan in 2013 vervoegd, waardoor 

zij nu samen steeds een heel drukke agenda hebben. Hun 

50-jarig huwelijk vierden ze in de eerste plaats met een 

weekendje in Nederland, Bovenkarspel (Enkhuizen), 

vergezeld van kinderen en kleinkinderen. Op 31 augustus 

werden ze door het gemeentebestuur van Gavere in de 

bloemetjes gezet.  

 

 

Na 16 jaar mag de cover van ons ledenmagazine wel eens vernieuwd worden. 

Ongetwijfeld zitten er onder onze leden, hun familie en/of kennissenkring enkele 

creatievelingen die willen meewerken aan een nieuw ontwerp. Geef daarom een seintje 

op dewoordenaar@ntsv.eu  

 

Tips van topspelers  

Gouden bruiloft Paul De Bosscher  

Gezocht: nieuwe cover  

? 
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IT Utrecht bestaat 40 jaar Marijke Treur 
 

 

 

“Zouden jullie over dit jubileum een stukje kunnen schrijven?” vroeg de hoofdredactrice ons deze zomer. Ja, 

natuurlijk kan dat, want het is toch wel een zeer heuglijk feit én IT is de oudste (nog bestaande) duplicate-

scrabbleclub van Nederland, trouwens een heel leuke en gezellige club, máár...... wie van onze huidige clubleden 

weet nog hoe het eigenlijk begonnen is? Gelukkig bleek (ex-lid) Herman van Westerloo bereid even voor ons in de 

archieven te duiken en kunnen we in het kort iets melden over de ontstaansgeschiedenis van de club en de naam IT.  

 

“IT”, UTRECHTS SCRABBLE-ORGAAN, jaargang 1, no. 1, juli 1979 

Evenals Monopoly is Scrabble een product van de economische crisis van de dertiger jaren. Het spel werd in 1931 

uitgedacht door Alfred Mosher Butts, een Amerikaanse werkloze architect. Deze gaf er in eerste instantie de naam 

“IT” aan. Pas in 1948 werd het spel werkelijk in de handel gebracht, onder de naam ‘Scrabble’. Drie jaar later 

kwam Scrabble naar Europa, en op dat moment begon het succes. Om de uitvinder te eren, heeft ons clubblad de 

naam “IT” gekregen. In januari 1979 besloten Corriejanne Timmers en Els Feuth het scrabbelen volgens de 

duplicate-methode in Nederland te introduceren. Hiertoe hebben zij veelvuldig contact gehad met 

Nederlandstalige Belgen, die al enige tijd deze denksport in clubverband beoefenen. Het resultaat was: drie 

proefcompetities, gehouden in Utrecht. Het aantal spelers stijgt, de scores worden hoger, de gevonden woorden 

interessanter en de competitie-avonden steeds gezelliger. Al bij al ziet het er veelbelovend uit voor het komend 

seizoen, dat in september a.s. start met twee speelavonden per maand.  

 

En zó is het dus gekomen, de eerste clubavond was in september 1979. De naam van onze club was oorspronkelijk 

‘Utrechtse Scrabble Vereniging’, terwijl het orgaan van de club ‘IT’ was. Op enig moment is de naam ‘IT’ aan de club 

verbonden. Vanaf het begin is er uitsluitend volgens de duplicate methode gescrabbeld, maar de spel- en taalregels 

waren vroeger wel anders dan tegenwoordig. IT sloot zich in 1998 aan bij het NTSV en sinds de samenwerking 

tussen de SBNL en het NTSV zijn de nu geldende regels van kracht. Onze club heeft in diverse zalen in Utrecht 

gespeeld: eerst in “De Remise”, later in een hotel aan de Maliestraat, weer later in een zaal in Bunnik en in de jaren 

‘90 in een zaal van het verzorgingstehuis “Beukenhorst” in Driebergen. Daarna jarenlang in denksportcentrum “De 

Hommel” en nu spelen we al weer jaren in woon-zorgcentrum “De Wartburg”. Er wordt tweemaal per maand 

gespeeld, steeds op de tweede en vierde dinsdagavond van de maand, vanaf 19.45 uur. De club IT heeft momenteel 

16 zeer trouwe leden, afkomstig uit Amersfoort, Amsterdam, De Bilt, Kamerik, Veenendaal, Vlaardingen, Woerden 

en Woudenberg. De helft van onze leden is tevens lid van een scrabbleclub elders in het land.  
 
In al die 40 jaren is IT een actieve en gezellige club gebleven. Leden van het eerste uur 

hebben we niet meer, maar nu we terugblikken op de afgelopen 4 decennia willen we, 

zonder alle andere ex-leden tekort te doen, de namen Henk Jongepier en Herman van 

Westerloo even apart noemen. Gedurende een groot aantal jaren hebben zij zich 

bijzonder verdienstelijk ingezet, o.a. als voorzitter, nacontroleur en redacteur van het 2

-wekelijkse ITbull. Nu zijn we alweer jaren blij met Jan de Kruiff als nacontroleur, want 

dat doet hij met verve en ondertussen is onze Jan – voor de 19de keer op rij –  ook in 

het scrabbleseizoen 2018/2019 de clubkampioen geworden. Jan, van harte proficiat!  
 
De afsluiting van dit seizoen vond plaats op zaterdag 31 augustus en dat werd deze keer 

een extra feestelijke dag op een mooie locatie in het groene hart van Nederland. Die 

dag vierden we nl iets bijzonders: het 40-jarig bestaan van onze club IT! 

Jan ontvangt de club-
kampioenprijs van  

penningmeester Aad 

Links: Jan DK en Twan 
Swenker worden be-
loond voor hun vele 

werk voor de club door 
voorzitster Marijke 

Treur 
Rechts: IT-spelers  

vieren hun 40-jarig 
bestaan 
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In veel samenstellingen en afleidingen gebruiken we een tussenklank “e” of “en”, de 

welbekende tussen-n. Deze verbindingsklank is een “doffe e” (ook wel sjwa genoemd). Maar 

wat is nu eigenlijk weer de regel? En bovendien zijn er veel uitzonderingen op de regel? Voor 

scrabbelaars is dit zeker nuttige info. Onderstaand stappenplan vormt dan ook een handige 

leidraad (ontleend aan Woorden.org). 

 

1. Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord én het meervoud van dit zelfstandig naamwoord eindigt 

uitsluitend op -n (paarden, peren, mannen, zonnen) 

• Ja: Vooralsnog met tussen-n, ga naar 2 

• Nee: Geen tussen-n, ga naar einde 

2. Is het eerste deel een unieke persoon of zaak? (koningin, zon) 

• Ja: Geen tussen-n, ga naar einde 

• Nee: Vooralsnog met tussen-n, ga naar stap 3 

3. Is het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord met versterkende betekenis? (beregoed, boordevol)  

• Ja: Geen tussen-n, ga naar einde 

• Nee: Vooralsnog met tussen-n, ga naar 4 

4. Is het eerste deel afgeleid van een werkwoord? (spinnewiel van werkwoord spinnen)  

• Ja: Geen tussen-n, ga naar einde 

• Nee: Vooralsnog met tussen-n, ga naar 5 

5. Is het een samenstelling waar één of beide delen niets met de eigenlijke betekenis te maken hebben?  

(apekool, bakkebaard, bolleboos, elleboog, koekepeer, ledemaat, takkewijf, wielewaal) 

• Ja: Geen tussen-n, ga naar einde  

• Nee: tussen-n, ga naar einde 

Einde  

 

Enkele voorbeelden om te illustreren: 
beukenboom want 
1. beuk is een zelfstandig naamwoord en het meervoud van beuk eindigt uitsluitend op n (twee beuken) 
2. beuk is niet uniek 
3. beuk is in deze samenstelling geen bijvoeglijk naamwoord 
4. beuk is in deze samenstelling niet afgeleid van een werkwoord 
5. de afzonderlijke delen beschrijven de samenstelling   
 
goedemiddag want 
1. goed is hier geen zelfstandig naamwoord 
 
hoogtevrees want 
1. hoogte is een zelfstandig naamwoord, maar het meervoud is zowel hoogten als hoogtes 
 
zonnebril want 
1. zon is een zelfstandig naamwoord en het meervoud eindigt op n. (twee zonnen) 
2. zon is uniek 
  
beregoed want 
1. beer is een zelfstandig naamwoord en het meervoud eindigt op n (twee beren) 
2. beer is niet uniek 
3. beer is in deze samenstelling een bijvoeglijk naamwoord met versterkende betekenis 
 
spinnewiel want 
1. spin is een zelfstandig naamwoord en het meervoud van spin eindigt op n (twee spinnen) 
2. spin is niet uniek 
3. spin is geen bijvoeglijk naamwoord met versterkende betekenis 
4. spin is in deze samenstelling afgeleid van het werkwoord spinnen  

Taal: de tussen-n  
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Grabbelen maar! Lingo-fans kunnen opgelucht adem halen: het woordspelletje is terug 

en sinds eind augustus te zien op het Nederlandse SBS6.  

 

Voor wie niet bekend is met het spel; kandidaten moeten woorden raden via letters 

die ze krijgen en balletjes grabbelen voor een soort bingokaart. Het werd bedacht door 

de Amerikaan Ralph Andrews, die het spel in de VS en Canada zag floppen. Wel wist hij 

het te verkopen aan landen als Polen, Frankrijk, Spanje, Portugal, België en Nederland, 

waar het een groot succes werd. De eerste Nederlandse tv-uitzending was begin 1989, 

met Robert ten Brink als presentator. Na hem leidden François Boulangé en Nance 

Coolen het programma, voordat Lucille Werner het overnam. Ook heel wat scrab-

belaars waagden hun kans en waren te zien op de Nederlandse televisie. In september 

2014 viel echter het doek na 25 jaar vanwege tegenvallende cijfers. 

 

Nu keert het woordspelletje dus terug op het scherm, met presentator en spelletjesfa-

naat Jan Versteegh als het nieuwe gezicht. Het concept blijft grotendeels hetzelfde, hoe-

wel er enkele nieuwe elementen zijn toegevoegd, zodat je als kijker nog beter en actie-

ver kan meepuzzelen. Met een ‘look and feel’ die bij deze tijd past en een vernieuwd 

decor krijgt Lingo een frisse uitstraling. 

 

Er worden verschillende reeksen opgenomen in Studio 22 op het Mediapark in Hilversum.   

• Wil je meedoen? Stuur je naw-gegevens naar: Lingo@idtv.nl 

• Wil je een opname bijwonen? Mail naar publieklingo@idtv.nl 

  

Net als vorig jaar trok een bont gezelschap Duplicate-spelers en een enkele niet-speler 

naar het rustieke Heyd in de Waalse gemeente Durbuy voor een scrabble 14-daagse. Ver-

deeld over de 12 beschikbare kamers en voorzien van een zeer goed geoutilleerde keu-

ken waarin Paul De Bosscher en Jeroen Kramer zich uitleefden, volgden de culinaire 

hoogtepunten zich op tijdens de eerste week, vergezeld van een dozijn flessen cava van 

Pauls eigen fabricaat. Naast de dagelijkse scrabblepartij kon men zich ontspannen via 

wandelingen, uitstapjes, kaart– en andere gezelschapsspelletjes en lezen. Floris van Ou-

werkerk, die de plaats van wijlen Annemie Vanderstraeten had ingenomen, was duidelijk 

gekomen voor de hoofdvogel. Hij won 5 van de 6 partijen en werd daardoor de onbetwis-

te winnaar van de eerste week. 

 

De tweede week waren er slechts 6 deelnemers waarvan er 2 vroegtijdig huiswaarts keer-

den. Winnaar werd Michel Verfaillie. 

 

Het volledige verslag van Bert van der Loo kan je vinden op de website onder de rubriek Scrabbelen / Wist je dat 

Terug van weggeweest: Lingo  

Scrabblevakantie Heyd  
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Geen fileperikelen voor de IC van Quercus zoals vorig jaar zodat om 14u het startschot 

gegeven werd. Dit keer gooide de geluidsinstallatie echter roet in het eten waardoor 

de spelleider zich genoodzaakt zag deze in de loop van de tweede helft buiten spel te 

zetten. Leider aan de pauze Stefaan Roels moest uiteindelijk (ondanks 11 topzetten), 

samen met Bram Wydooghe (beiden haalden 833 p.) de duimen leggen voor een 

schitterende Guido Laurent (2de met 840 p.) en winnaar Bruno De Bouvere (848 p.) 

die zijn titel in Merelbeke verlengde. Beste B-speler was Monique Antheunis (Chipka 

Aalst) die na de pauze amper 26 ptn verloor en daardoor 43 plaatsen omhoog schoot. 

Mireille De Schacht (Coxhyde Koksijde) kende eenzelfde spelverloop en werd beste C-

speler op een 36ste plaats. Met een 1ste (Bruno De Bouvere), 7de (Herman 

Vanackere) en 15de  plaats (Bertrand De Bouvere) won Ypsilon Heist ook dit jaar de 

clubtrofee. 

IC Quercus Ronse, 24 augustus 2019  

 Winnaar  
Bruno De Bouvere  

ontvangt zijn prijs van 
Martine Driegelinck 

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

1 L                                    

2 I N                     A F    Deelnemers   : 121 

3 M E E D R I J F     M   G O    Beurten   : 20 

4 E R                 E N E N    Totaalscore    : 932 

5   D                 Z O N D T  Scrabbles   : 3 

6   Y                 Z E S   A  Solo's    : 1 

7 B E           W E R E N     P  Soloscrabbles   : 0 

8 U R E N     H E X     E     D  Hoogste beurtscore  : 96 

9 M   B O T G A L             A  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,93 

10 P         A L S T U         N  Tops (gem./deelnemer) : 4,10 

11 E   R E I K T   U W E       S  Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,26 

12 N           J O K              Getrokken blanco's  : 5 

13 D   G O K t E N T              Beurten met Q   : 4 

14 E V O E                             

15 N A S H I                            

                        

UITSLAG                   Club Pt. % RP Tops Scrab. Nul Klasse 

Top 10 1 Bruno De Bouvere Ypsilon Heist 848 90,99 100 6 3 0 A1 

    2 Guido Laurent t Peirt 840 90,13 98,70 5 3 0 A2 

    3 Bram Wydooghe Syllabe Izegem 833 89,38 97,56 7 3 0 A2 

    3 Stefaan Roels Littera 833 89,38 97,56 11 2 0 A1 

    5 Jan Cornet Vandalen 832 89,27 97,40 10 3 1 A1 

    5 Susan Geens Heureka 832 89,27 97,40 9 3 0 A2 

    7 Herman Vanackere Ypsilon Heist 831 89,16 97,24 7 3 0 A1 

    8 Wesley Eikenaar Arendsoog 830 89,06 97,08 9 3 0   

    9 Dirk Van Den Herrewegen t Peirt 819 87,88 95,29 9 3 0 A1 

    9 Jos Leyssens Chipka 819 87,88 95,29 7 2 0 A1 

B 11 Monique Antheunis Chipka 814 87,34 94,48 7 2 0 B1 

C 36 Mireille De Schacht Coxhyde 744 79,83 83,12 3 2 0 C1 

Club 23 pp. Ypsilon Heist            

                       

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

5 BUMPENDE                                 

13 AFPANDT - PALTAND - TAPDANS                       

18 
GEBONKT - GEKNOKT - GEKNOOT - GEKNOPT - GEKNOTS - GELONKT - GEMONKT - GERONKT - GE-
SNOKT - GETONKT - GNOKTEN - GOKTENT - KOETONG - TEGENKOM - TOEKANG 
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 Beste B  
Monique Antheunis 

Vader en zoon De Bouvere zorgde samen met  
Herman Vanackere voor de verlenging van de club-

beker voor Ypsilon Heist in Merelbeke 

SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

2 solo BOTGAL Dirk Van Den Herrewegen 

19 trio JOK Luc Moelants, Johan Vanluchene, Kris De Beule       

20 duo MEEDRIJF Dirk Van Belleghem, Ingrid Beirens 

                       

TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 11 Stefaan Roels 

NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Nicole De Beule 

                       

CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Slechts 13 spelers vonden scrabbles in de 3 scrabblebeurten 

Beurt 

5 
28 spelers vonden de enig mogelijke scrabble BUMPENDE, wie die niet zag of durfde kon max 35 
punten scoren met BEDAMP 

8 
geen scrabble doch wel een scrabblescore voor 93% van de zaal door aan te bouwen met BUM-
PENDEN, slechts 4 spelers kenden NASHI (NASHIPEER keurt Van Dale echter niet goed) 

9 MEZZE heeft geen meervoud 

10 
25 nulscores: ONEENS heeft geen trappen van vergelijking, ONEENSE of ONEENSER bestaat dus 
niet 

13 
TAPDANS kon op 3 plaatsen, maar leverde op O5 de topzet met 90 punten op. ADAPTEN leverde 
7 spelers een nulscore op, ADAPTER en ADEPTEN staat wel in de SWL. Leider aan de pauze 
Stefaan Roels verloor zijn koppositie door het gebrek aan een scrabble 

14 
TAPDANSENDE kon voor 54 p, maar 10 slimmeriken merkten dat NERDYER met 70 p een hogere 
score opbracht 

18 
15 mogelijke scrabbles werden gevonden door driekwart van de spelers, 16 onder hen vonden 
hun weg naar de GOKTENT doch slechts 10 op de juiste plaats voor de topzet 

                       

UITLEG GELEGDE WOORDEN 

BOTGAL: zn (g.mv.) = 1) [niet algemeen] galligheid of ziekte onder de schapen, veroorzaakt door de leverbot (= zuig-
worm); 2) [verzamelnaam] klompje eieren van borstelwormen 

NASHI: zn (mv nashi’s) = appelvormige peer waarvan vruchtvlees op dat van een meloen lijkt 

AGENS: 1) zn (mv agentia) = o.a. werkende oorzaak of kracht; 2) zn (mv agentes) = degene die de voornaamste func-
tie heeft bij een kerkelijk officie (in de RK-kerk)  

LIME: 1) zn (mv limes) = limoen (op een citroen lijkende vrucht); 2) bn = geelgroen 

EVOE: tussenwerpsel (evoë) = jubelkreet van de bacchanten, vreugderoep 

PALTAND: zn (mv paltanden) = tand aan een palrad (= rad met hellend op de omtrek aangebrachte tanden, waarin 
een pal grijpt om het teruglopen te voorkomen) 

GETONKT < ww tonken (overg. en onoverg.) = [niet algemeen] dompelen, indopen, soppen 

GNOKTEN < ww gnokken (onoverg.) = [niet algemeen] zeurend vleien, met de ogen bedelen (vormvariant gnukken) 

TOEKANG: zn (mv toekangs) = [in Indië] ambachtsman 

 Beste C 
Mireille De Schacht 
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Zoals in de vorige editie reeds aangekondigd, organiseert Chipka Aalst ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 

(seizoen 2019-2020) voor de 3de keer een taalquiz. Met een ploegje van maximaal vier personen kan je op zaterdag 

19 oktober in de Vrije basisschool Sint-Jozef te Overmere een avondje spelen met taal. Inschrijven kan nog tot 

10 oktober via chipkasecretariaat@gmail.com 

 

 

Daarnaast zal Bert Leyssens op 21 mei 2020 een poging doen het wereldrecord si-

multaan scrabbelen te verbreken. Hiervoor heeft hij 50 tegenstanders nodig die de 

hele dag beschikbaar zijn wegens de regels van Guinness World Records. Het huidige 

record staat op 40. Ook zullen er een aantal testdagen met een beperkter aantal 

tegenstanders aan voorafgaan waarvan gevraagd wordt dat elke tegenstander van 

21 mei minstens 1x aanwezig kan zijn. Deze dagen zullen gepland worden in de 

kerstvakantie, de krokusvakantie en/of de paasvakantie, afhankelijk van de beschik-

baarheden. Bedoeling is om steeds in stijgend aantal tegenstanders te werken.  

 

Meer info en een aanmeldingsformulier kun je bekomen via mail op wereldrecordpoging21052020@gmail.com.  

 

 

 

Eéntje uit de oude doos, 11 jaar geleden door Ronny Rutten gepost op zijn blog: 

  

Tijdens de paasvakantie ontvluchtte ik het slechte weer en zocht samen met vrouwlief gedurende vijf dagen de 

Spaanse zon op. Ik kan je verzekeren: duizendvijfhonderd kilometer zuidelijker was het veel warmer dan in Tessen-

derlo! Men zoekt dan het strand en het water op, want veel meer had de streek daar eigenlijk niet te bieden. Na een 

wandeling langs de kustlijn, op nog slechts een paar honderd meter van ons hotel, stonden we plots oog in oog met 

een koppel dat op het strand een partijtje scrabble speelde. Het waren Vlamingen die met ons samen in Zaventem 

het vliegtuig genomen hadden, en die in hetzelfde hotel verbleven. 

 

"Hoe is dat in godsnaam mogelijk?", zei ik tegen mijn echtgenote. 

Zij kon ook moeilijk geloven wat ze zag en ze begreep mijn mate-

loze ontsteltenis. Dat tweetal maakte niet bepaald reclame voor 

de scrabblesport, maar dat kon hen blijkbaar geen reet schelen. 

Ze hadden zich niet eens ergens in een verholen hoekje neerge-

legd, maar werkelijk in het midden van het strand. Tientallen kijk-

lustigen stonden om hen heen en werden gewild of ongewild 

geconfronteerd met onheuse taferelen. Indien het Nederlanders 

zouden geweest zijn, dan had ik het nog enigszins kunnen begrij-

pen. Zij doen zulke dingen vaker dan Vlamingen. Ik kon nog 

steeds mijn ogen niet geloven. Scrabbelen, allright! Maar moet 

dat nou zo?? 

 

Minutenlang vroeg ik mij af of ik mocht laten blijken wat ik van deze praktijken vond? Moest ik één en ander verbij-

ten en doen alsof mijn neus bloedde? Of zou ik best in naam van het NTSV die twee trachten op het juiste pad te 

brengen. Mijn vrouw en ik bleven ter plekke ijsberen in het hete zand... tot het missionarisbloed in mij begon te kol-

ken. Ik kon mij niet meer bedwingen en stapte resoluut naar het koppel toe. Vlak bij hen nam ik een foto (zie hierbo-

ven), trok ik al kuchend hun aandacht, en zei zonder horten of stoten wat al minutenlang op mijn lippen brandde: 

"Waarom in godsnaam? .....Waarom scrabbelen jullie niet op z'n duplicate?" 

 

De naakte feiten kunnen kwetsen Ronny Rutten  

Chipka’s zilveren festiviteiten 



23 

 
De winnaar van de oplossing van de puzzelopgave uit de eerste editie van dit jaar (visitekaartjes) werd uitgeloot op 

de IC te Mechelen en werd Danny Crabbé. 

In de vorige editie kreeg je Duitse spielerei voorgeschoteld, waarvan hier de oplossingen. In het lijstje ontbraken 

de woorden beginnend met een Z: zaponlak (zaponvernis), zechsteen (het jongste tijdvak van de perm), zeitgeist 

(tijdgeest) en zichel (zekel, sikkel). Het woord 'zechsteen' werd via een Nieuwsflash cadeau gedaan aan de ijverige 

puzzelaars.  

 

Puzzelopgave 2019/3 

 
In deze woordsudoku moeten in elke rij, elke ko-
lom en elk zwartomrand blok van 3 bij 3 vakjes 9 
verschillende letters worden ingevuld:  
A, F, K, L, N, P, R, S en U. 

 
In de puzzel zijn bovendien drie (gekleurde) cir-
kels te zien, die elk – samen met vakje E5 – een 
groep vormen waarin de negen genoemde letters 
ook moeten passen. Maak hier handig gebruik 
van bij het oplossen van de puzzel. In rij 4 ont-
staat, van links naar rechts, een toepasselijk bete-
kenisvol woord. In de vakjes I8, A8 en F8 ontstaat 
bovendien een controlewoord van drie letters. 

 
 
Wie kans wil maken op een Miniwoordenboek 

van Van Dale Uitgevers dient zowel het woord als 

het controlewoord te bezorgen via mail aan  

dewoordenaar@ntsv.eu of onder gesloten om-

slag in het bakje van  

Heureka Mechelen club 7 

t.a.v. Jill, met vermelding 

van je naam en club.  

De oplossing wordt uiterlijk verwacht tegen 14/12/2019 - de winnaar zal worden uitgeloot op 

de Kampioenenwedstrijd in Tielt op 21/12/2019. 

Puzzelhoekje  

Puzzeloplossing  

1. schlamm 11. lebemann 21. schadenfreude 

2. rauhfaser 12. fernweh 22. ostalgie 

3. werda 13. vopo 23. stuka 

4. flausch 14. spitzen 24. jenseitig 

5. takteren 15. glückauf 25. fundgrube 

6. traminer (maar ook riesling) 16. vingertam 26. unberufen 

7. zechsteen 17. ausputzer 27. krautrock 

8. walkure 18. bratsch 28. nachleben 

9. freisling, frisling 19. allfinanz 29. nachwuchs 

10. chefsache 20. schwindel  


