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  Voorwoord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi Scrabblevrienden,                                 

 

Wat vliegt de jd snel.  

Na een drukke maand juni met een nieuwe interclub (IC Pu e) en een boeiende interland waarbij 
voor het eerst in 23 jaar een nieuwe format geïntroduceerd werd, brak een rus ge zomer aan op 
scrabblegebied.  

Hier en daar werden er jdens de zomermaanden vakan ewedstrijden georganiseerd, de ene club 
legde dan weer het clubgebeuren een jdje s l, een andere speelde dan weer gewoon verder.  

Met de IC Aalst, de tweede die de Chipka’ers dit jaar organiseren, komen de scrabbleac viteiten zo-
wel op club- als interclubniveau s laan terug op toerental.  

Het bestuur genoot ook van deze kalme periode en is klaar om er terug volop tegenaan te gaan. 

Het computerpark voor interclubs en kampioenschappen en printer werden vervangen.  Een eerste 
test op de interland verliep vlot tot grote tevredenheid van de jury.  

Nog 2 interclubs worden er in het najaar gespeeld met in december de NTSV-bekerwedstrijd als af-
sluiter van het NTSV-seizoen 2022.  

We duimen voor een normaal seizoen 2023 zonder afgelas ngen. 

Interclubspelers vinden s laan terug hun weg naar de interclubs en kampioenschappen en dat stemt 
ons hoopvol voor de toekomst.    

Medewerkers aan de S ch ng Woordenschat schieten straks ook uit de startblokken. Als alles goed 
gaat mogen we eind dit jaar een eerste reeks aanpassingen aan onze woordenlijsten verwachten.  
 

Veel leesgenot. 

Uw voorzi er, 

Chantal Naessens 
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23° Interland België - Nederland, 25 juni 2022 - Mechelen (1)     Bert Leyssens     

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

1               R       T i F F        

2   D A I S Y   I           I    Deelnemers   : 42 

3     A         J         Z E    Beurten   : 20 

4 W O N D       K       H I P    Totaalscore    : 1255 

5     N         L     B E N T    Scrabbles   : 8 

6     E     C   E     E X   E    Solo's    : 1 

7     M     l   E     V     N    Soloscrabbles   : 0 

8 B E E N H A R D     L       D  Hoogste beurtscore  : 194 

9     R   O N       M E       O  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,81 

10         K S       U T       W  Tops (gem./deelnemer) : 8,33 

11         J     D O N T       N  Scrabbles (gem./deelnemer) : 5,55 

12       G E Z E E P T E N     E  Getrokken blanco's  : 10 

13       E S                   R  Beurten met Q   : 5 

14       U       G O K R A G E S        

15 M A U S O L E A                      

                        
GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

4 MAUSOLEA               5 GEZEEPTEN - ZEEPTEN 
6 BAVETTE - BETOVERT - BEVATTE - BEVATTEN - BEVLETTE 
8 IJSKREEM - KEERRIJM - KIERTJE - KRIEKJE - RIJKERE - RIJKLEED 
9 GOKRAGE - GRASKOEK - KOEGRAS - KOTERAGE - ORGANIEK 

11 DOWNERS - DWINGERS - WIERSEND - WINDERS - WINDSTER - WONDERS 

13 
AANMEREN - AANNEMER - ERENAMEN - INRAMDEN - INRAMEND - INRAMMEN - MANIEREN 
MANKEREN - MINNARES - RAMENDEN - VERNAMEN 

6 FIEPTEN - FLOPTEN - MEEPUFTEN - PROFETEN - TREFPUNT 
                       
SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

6 solo Floris van Ouwerkerk met BEVLETTE 
9 trio Bert Leyssens, Gerda Van Mierlo en Herman Theys met GOKRAGE 

13 trio Susan Geens, Moshe Gilula en Marianne Van Den Nest met AANNEMER 
19 duo Wesley Eikenaar en Bert Leyssens met DONT 
20 trio Bert Leyssens, Dirk Van Den Herrewegen en Floris van Ouwerkerk met CLANS 

                       
TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 15 Bert Leyssens 
NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 3 Erna Darcis, Jeane e Bree, Annemie De Waele en Chris ne Smulders-Feijen 
                       
CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

4 

De x9 MAUSOLEA werd slechts door 4 spelers gevonden: Jan De Ridder, Jan Cornet, Guy Mangel-
schots voor de Belgen en Wesley Eikenaar voor de Nederlanders. De anderen verloren al minstens 
149 punten, wat de plaatsjes voor de A-ploeg in de tweede wedstrijd meteen een pak duurder 
maakte. 

9 
De GOKRAGE was toepasselijk in de beurt met de meeste nulscores: 10. In totaal waren er 
"slechts" 7 spelers die een scrabble vonden. 

10 100% voor de zaal: iedereen vond de topzet HEX! 
  In beurten 5, 8 en 13 vonden ook alle spelers een scrabble. 
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23° Interland België - Nederland, 25 juni 2022 - Mechelen (2)    Bert Leyssens   

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

1                     V A N G T        

2     A             K       U    Deelnemers   : 42 

3     R   M       Y L I D E N    Beurten   : 20 

4     G R E L   W   O   A   T    Totaalscore    : 1027 

5     H O I O   E   P   N        Scrabbles   : 5 

6       C O L   G   T   s        Solo's    : 0 

7       K S     S   E   U     B  Soloscrabbles   : 0 

8       B E A S T E N   R   H U  Hoogste beurtscore  : 88 

9       A       O     Z E   O M  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,81 

10       N       M     E N   F A  Tops (gem./deelnemer) : 6,88 

11       D       E     V     S    Scrabbles (gem./deelnemer) : 2,40 

12       J     I N Z W E R F T    Getrokken blanco's  : 7 

13       E       D E E R     E    Beurten met Q   : 1 

14   C I S J E   E s P E N   E          

15               N                      

                        
GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

2 ROCKBAND - ROCKFAN - ROCKFANS 
3 WEGSTOME 
5 KLOPTEN 

12 INZWERFT - OMZWERFT 
15 DANSUREN - RANDUREN 

                       
SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

3 duo Bert Leyssens en Gerda Van Mierlo met WEGSTOME 
9 duo Bert Leyssens en Carla Adelaar met MEIOSE 

12 trio Dave De Schacht, Bertrand De Bouvere en Bert Leyssens met INZWERFT 
17 trio Jan De Ridder, Dirk Van Den Herrewegen en Floris van Ouwerkerk met ARGH 

                       
TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 15 Bert Leyssens 
NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Mieke Moonen 

                       
CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

3 Ondanks het scrabbleduo, verloor het merendeel van de scrabbelaars slechts 5 punten door aan te 
bouwen met ROCKBANDS. 

10 Jan De Ridder komt de eerste keer in deze par j in de top-10 te staan. Daarmee staat België in de 
beslissende par j aan de pauze met 8 spelers in de top-10. 

13 De Chipka-beurt deed Bert Leyssens de das om. Hij verloor zijn eerste punten van de par j en haal-
de daarna nog 3 nulscores. 

15 
Dave De Schacht zal ongetwijfeld veel DANSUREN op zijn teller hebben staan, want daarmee is hij 
in een vlo e beweging aan de leiding gekomen, een plaats die hij niet meer af zou staan.  

16 Met BUMA weet Floris van Ouwerkerk zich de eerste keer in de par j in de top-10 te werken en 
ziet de sterk spelende Joscio Meisl de eer van beste Nederlander aan zich voorbijgaan.  
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 Homofonen                                                                                      Bernard Roose 

Homofonen zijn woorden die opgebouwd zijn uit dezelfde klanken, maar een verschillende betekenis hebben. De 
context biedt dan duidelijkheid. Vaak hebben ze niet dezelfde gramma cale func e, en zijn ze een andere woord-
soort. (bv. hart & hard; mail & meel).   
 

Homoniemen behoren meestal wel tot dezelfde woordsoort en worden hetzelfde gespeld. (bv. bank & bank; deken 
& deken).  Er zijn wel enkele vuistregels voor het gebruik van “ei” of “ij”, maar vooral veel twijfelgevallen. Onder-
staande lijst is grotendeels bekend bij dicteelie ebbers maar kan zeker ook nu g zijn voor scrabblelie ebbers.   
 

Veel plezier ermee. 

aardbei aardbij = zandbij 
bei = bes; Turkse ere tel bij 
beidt < beiden = wachten bijt = opening in het ijs; < bijten 
beis = de buurt; twee bijs < bijzen = onrus g rondlopen 
beitel bijtel < bijtellen 
beleiden = als getuige oproepen belijden = bekennen; zijn geloof - 
bereiden berijden = rijden op; neuken 
blei = zoetwatervis, brasem blij 
brei = breiwerk brij = kooksel 
breien brijen = tot moes koken 
brein = hersens; verstand brijn = zout 
dei = ere tel dij 
dein = s j op; lol dijn = wat u toebehoort 
ei ij 
eik ijk 
eiken ijken = een merkteken plaatsen na een test 
eiker = vrachtschip voor de binnenvaart ijker 
eis ijs 
feit fijt = ontsteking van het nagellid 
geil gijl = gis ng; gistend 
geilen = seksuele lust hebben gijlen = gisten, schuimen 

gein = grap; plezier gijn = takel 
gerei = gereedschap gerij = het aanhoudend rijden 
glei = glui = dekriet glij < glijen = glijden 
grein = gewicht;weefsel;kleine hoeveelheid grijn = rozijn; zweer aan de mond 
greinen = ruw maken grijnen = grienen 
hei hij 
heien = in- of vaststampen; weerlichten hij(en) = jongens, mannen 
heim(en) = heem; heg hijmen = hijgen 
jein = pakking; mofverbinding jijn = gijn 
karwei karwij = wilde komijn; zaad 
klein klijn = veen 
kleit < kleien = met klei werken klijt = kleigrond 
kreit < kreiten = treiteren krijt = mengsel van gips, talk, kleurstoffen 
kreiten krijten = schreeuwen 
lei = gesteente; sloot; passage; avenue lij = zijde van schip, afgekeerd van de wind 
leiden lijden 
leider lijder 
leikleur = blauwach g grauw van leisteen lijkkleur = vaalbleke kleur van een dode 
leis = munten; leidsel; kerstlied lijs = pop; suf persoon; zacht 

leist = leidsel lijst 
mei mij 
meid /meit < meien = met groen versieren mijdt / mijt = strop; parasiet; munt 
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meiden mijden 
neigen = overhellen tot nijgen = buigen 

neiging = innerlijke drang nijging  = groet met een buiging 
neit < neien = hinniken; grijnzen nijd 
overzei = vertelde door overzij = zijdelings omver 
peil pijl 
peiler = iemand die iets onderzoekt pijler = (steun)pilaar; paal 
peilkoker = koker waardoor men meet pijlkoker = waarin men pijlen bergt 
peilsteen = ingemetselde peilaanduider pijlsteen = versteend overblijfsel 
peilstok = om de diepte te meten pijlstok = schacht van een vuurpijl 
prei prij = kwaadaardige vrouw 
rei = rondedans; stadsgracht rij 
reier = uithaler = touw (zeewezen) rijer = opname met rijdende camera 
reigen = speuren naar rijgen = insnoeren 
reiger rijger = rijgdraad 
reik(en) rijk 
rein rijn = molenijzer 
reis rijs = jong, dun takje 
reist rijst 
reit(en) = van waterplanten, zuiveren rijt < rijen = rijen vormen 
reizen rijzen = s jgen 
scheit = kruising van schaap + geit schijt 
seizen = vastsjorren sijzen (mv. van sijs)= snaken; zangvogels 
sleizen = rakelen in het vuur slijzen = in plakken snijden 
speier(en) = sterk glanzen spijer = (water)spuwer 
speiten = spa en, spuiten spijten 
stampei = herrie, drukte (nevenvorm!) stampij = herrie, drukte 
steiger = stellage s jger 
steil s jl 
steiltang = om krullend haar steil te maken s jltang = om het haar te stylen 
teil = diepe schotel jl = reeks graanschoven of griendhout 
trein trijn = meisje, vrouw (minachtend) 
uitweiden = uitvoerig spreken uitwijden = wijder maken 
vei(sten) = zeer vruchtbaar; wulps vijsten = veesten, winden laten 
veil = klimop; te koop; beschikbaar vijl 
veilen = openbaar verkopen vijlen 
verleiden verlijden = een akte opmaken 
vermeid = vermaakt vermijd = beteuterd 

vermeit < zich vermeien = zich vermaken vermijten = bederven (door mijten) 
verreizen= vertrekken;aan reizen besteden verrijzen 
verweiden = in een andere weide leiden verwijden 
vleien vlijen = neerleggen; stapelen 
wei wij 
weide wijde = plas 
weiden wijden 
weider(s) = veefokker voor de slacht wijders = bovendien; verder 
weids = luisterrijk wijd(s) = breed; ruil 
weit = boekweit; zwartkoren wijt < wijten = ten laste leggen 
weizen = witbier wijzen 
zeepeil = zeeniveau zeepijl = pijlvormig wormpje 
zei zij 
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Scrabbelen bij de buren                                      Chantal Naessens, voorzi er NTSV 

 

Eind februari 2020 nam Jean-Michel Hubert, voorzi er van de Fédéra on belge de Scrabble contact op met de toen-
malige voorzi er Marc Stepman. Een ontmoe ng stond in de steigers maar toen kwam corona … 
 
Begin oktober 2021 nam Jean-Michel Hubert opnieuw contact op en ui e de wens om elkaar te ontmoeten. 
 

Wat is een betere gelegenheid dan hem uit te nodigen naar een interclub? 
 

Op 20 november 2021 was het zover: hij kwam kennismaken met het NTSV op de interclub van Heureka Mechelen 
en speelde meteen zijn eerste scrabblewedstrijd in het Nederlands! Het contact tussen de bonden verliep hartelijk 
en ik werd uitgenodigd om in 2022 bij hen een wedstrijd mee te spelen. 
 
Na 2 jaar uitstel vond op 30.04.22 en 01.05.22 in Sint-Pieters-Woluwe het 26ste Fes val de Belgique 2022 plaats met 
deelnemers uit België, Frankrijk en 1 Nederlander. 5 wedstrijden zouden bepalen wie de winnaar werd van dit fes -
val. Jean-Michel nodigde mij uit om hier een wedstrijd bij te wonen. 
 
Ik ging op zijn uitnodiging in en op zaterdag 30 april zou ik de 2de wedstrijd meespelen. Het thuisfront keek wat be-
denkelijk: gaat zij nu ook al in het Frans gaan scrabbelen? 
 
Ik werd er hartelijk ontvangen en beleefde een boeiende namiddag.  
 

Net zoals bij ons spelen onze buren duplicate scrabble, 3 min. denk jd, na 2min30sec een belsignaal en krijgt men 
nog 30 sec. de jd om hun woord te noteren. Verder houdt de gelijkenis met onze interclubs op. 
 

Alle wedstrijden worden gespeeld met het maximum van de computer. Mogen wij het twee-le erwoordenlijst nog 
bij ons hebben, zij niet. Via de federa e kan men wel een lijst bekomen met de 81 twee-le erwoordenlijst, waarop 
alle le ers die ervoor of erna kunnen gelegd worden, genoteerd staan. Maar die lijst dient enkel om thuis te oefe-
nen. 

 

Zij hebben geen jury, maar scheidsrechters die in de zaal zi en en de brie es controleren. Een hoofdscheidsrechter 
beslist over twijfelgevallen. 
 
Bij ons wordt de blanco le er meerdere keren herbruikt, bij onze buren wordt de blanco le er rechtstreeks op het 
bord geplaatst en dient dus maar één keer. Bij ons worden de resterende le ers in een beurt niet behouden, bij onze 
buren wel.   
 

Het aantal beurten is niet beperkt tot 22,  men speelt verder tot er geen woord meer gelegd kan worden. 
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De indeling van de zaal kan variëren. In de kleinste tornooien wordt de 
zaal ingericht zoals bij ons en worden de beurtbrie es doorgegeven 
(‘autoramassage’). Voor een toernooi van interna onaal niveau zoals het 
fes val is ‘autoramassage’ verboden. De hazen moeten gemakkelijk toe-
gang hebben tot de beurtbrie es van elke speler. De zaal is hiervoor in-
gedeeld in rijen van 2 spelers, gang, 2 spelers, gang, enz. Voor elke blok 
is een haas voorzien die de brie es ophaalt en naar de scheidsrechter 
brengt die voor hen is aangeduid. Daarvoor ligt er voor de computers 
een brie e met de tafelnummers die deze scheidsrechter controleert en 
aan die scheidsrechter dient de haas van de betreffende blok zijn brie es 
af te geven.  Iedere speler houdt zijn brie e omhoog tot de haas die op-

haalt. En dat gaat vliegensvlug. De ene keer start de haas aan de rechterkant van het blok, de volgende beurt aan de 
linkerkant, enz. Op Franse Fes vals zijn het zelfs individuele tafels. Een andere basisregel die minder in de kleinste 
toernooien wordt toegepast is de verplich ng om 1 meter afstand tussen de spelers te houden.  

Nulscores worden niet afgeroepen maar de hazen bezorgen na iedere beurt de spelers die een nulscore behaald 
hebben, een brie e met het verdict van de jury. Betwis ngen zijn heel zeldzaam omdat men eigenlijk al weet waar-
om men een nulscore hee  aan de hand van de mededeling op het brie e dat men krijgt van de hazen. 

Tijdens de wedstrijd gebeurt er een tweede controle, de zogenaamde “double arbitrage”. De scheidrechter contro-
leert de brie es en kent de punten toe. Dan gaan de brie es naar de “double arbitre”. Dit is een scheidrechter die 
de brie es van een beurt weer controleert, voor alle blokken. Indien de double arbitre iets spot, zal dit aan de be-
trokken scheidrechter meegedeeld worden, die op zijn beurt de speler zal verwi gen. Het kan een ongezien pro-
bleem zijn of de correc e van een beslissing van de eerste scheidrechter.  

De brie es van de scheidrechter worden met een rode balpen ingevuld, de brie es van de 
double arbitrage worden met een groene balpen ingevuld. Zo weet de speler onmiddellijk 
waar het vandaan komt! Als de speler iets wil betwisten, gaat hij met de scheidrechter 
praten. Als het meningsverschil blij  bestaan, mag de speler een beroep indienen, dit 
moet in elk geval voor het begin van de volgende wedstrijd. Dan zal een Commission Tech-
nique d’Arbitrage worden bijeengeroepen, rechtstreeks na de wedstrijd en voor de publi-
ca e van de resultaten. De CTA wordt samengesteld uit scheidrechters (niet de betrokken 
scheidrechter) en spelers van de zaal. Dan worden de resultaten op basis van deze beslis-
sing gepubliceerd. Na het toernooi kan de speler nog in hoger beroep gaan bij de Commis-
sion d’Arbitrage van de Interna onale Franstalige Scrabble Federa e. 
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En s l dat het is! Een hele ervaring: muiss l in de zaal gedurende de ganse wedstrijd, toch wel een belevenis.        
Tijdens het fes val was er geen drankbediening voorzien jdens het spel, enkel voor en na een wedstrijd kon men 
iets halen om te drinken of te eten.  
Spelers worden jdens de wedstrijd door niets of niemand afgeleid. Toiletbezoek mag te allen jde. Enige voorwaar-
de: de speler mag de weds jd niet afremmen. De spelers proberen dus voor het einde van de beurt naar het toilet te 
gaan en voor het begin van de volgende beurt terug te zijn. Lukt niet al jd maar is zeer zeldzaam.  

Oorverdovende s lte hé!  En toch is het genieten!! 
 

Niet alleen moet je woorden kennen, juist schrijven maar ook goed kunnen rekenen. Immers vanaf 4x een foute tel-
ling krijg je strafpunten. Pff…  
Wie babbelt krijgt strafpunten. Bij herhaling kan de speler uit de zaal gezet worden, gelukkig gebeurt dit uiterst zel-
den. De spelers leven de regel heel goed na, er is al jd wel iemand die de speler aan de regel herinnert.  
 

Oorverdovende s lte hé! 
Om 14u kreeg ik mijn vuurdoop. Het was al entallen jaren geleden dat ik nog Franse woorden geschreven had.  
 

Eerste opdracht: de le erwaarde van de blokjes. Die verschilt nogal met onze le erwaarde en vergt wat aanpas-
sings jd  

 
Tweede opdracht: het noteren van een zet is anders dan bij 
ons. Bij hen staan de cijfers horizontaal en de le ers ver caal.  
 

Leg je een woord horizontaal dan noteer je eerst de le er en 
dan het cijfer.  
 

Leg je een woord ver caal dan noteer je eerst de le er en 
dan het woord. Je kan op je beurtbrie e ook situeren waar je 
jouw gevonden woord legt  

 
Derde opdracht: correcte woorden vinden en schrijven. Om niet helemaal af te gaan als een gieter mocht ik hun 
tweele erwoordenlijst gebruiken. Bleek een handige hulpbron.   
Tot mijn verbazing viel het reuze mee. Na anderhalf uur was de wedstrijd afgelopen. Om 16u30 zou de 3de wedstrijd 
starten, een half uurtje vroeger dan voorzien. Meteen besloot ik de volgende wedstrijd ook nog mee te spelen. De 
verleiding was te groot … 
 
Om 18u30 was die wedstrijd ook afgelopen en keerde ik tevreden huiswaarts. 
 
Van 22 tot 30 juli vindt in Louvain-La-Neuve het 50ste wereldkampioenschap scrabble in het Frans plaats met honder-
den deelnemers uit een 30-tal landen. Jean-Michel nodigde me uit om ook hier een wedstrijd bij te wonen. Ik zie dat 
wel zi en. Benieuwd wat het thuisfront hiervan zal vinden. Wedden wie er aan het langste eind zal trekken? 
 

Link naar het WKK: h ps://cdm2022. sc.be/. 
 

O ja, de winnaar van het fes val, de Fransman Fabien Leroy won het tornooi zonder puntenverlies! Chapeau!  
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Analyse IC Aalst, 21 mei 2022 Bert Leyssens 
 A B C D E F G H I J K L M N O        

1           D U C K S         N        

2           W                 E  Deelnemers   : 111 

3   B R     E   O N W A A R S T  Beurten   : 19 

4 V O O R H E E N   E L F     M  Totaalscore    : 1044 

5 I   F I E P T       K       a  Scrabbles   : 7 

6 R         T         Y       A  Solo's    : 1 

7 G       G E         N       G  Soloscrabbles   : 0 

8 A     R E N T E N D   H        Hoogste beurtscore  : 107 

9         O         O   A        Nulscores (gem./deelnemer) : 1,45 

10         N         U   S     T  Tops (gem./deelnemer) : 6,32 

11         E         A   P     O  Scrabbles (gem./deelnemer) : 3,65 

12 Z     Z U I M E   N   E     D  Getrokken blanco's  : 5 

13 E X C E S       V E L L E N D  Beurten met Q   : 4 

14 M       D         S  d     I        

15 E                     E     K        

                        
GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

2 DWEEPTE - DWEEPTEN           9 ONWAARS(T) - WASROZEN - WASTOREN 

4 
DANSDUO - DOUANES - RONDEAUS - VANOUDS 10 GEONEUSD         
SOUNDBAR - TANGSUDO - ROUWDANS   12 GEHASPEL - HASPELDE - SPEELHAL - HASPELEN 

5 HOORNVEE - VETHOORN - VOORHEEN     14 GAMETEN - MAGNETEN - MATIGEN - NETMAAG 
                       
SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 
8 solo Marcel Verstraete met VIRGA 

11 duo Stefaan Roels en Marcel Verstraete met TODDIK 

                       
TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 16 Stefaan Roels 
NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 5 Lutgard Torfs - Agnes Lauwens 

                       
CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

1 
57 van de 111 spelers kregen meteen een nulscore toegekend.  Gelukkig voor hen verloren ze 
slechts 20 punten tegen quasi alle andere spelers. 

2 Maar liefst 78% van de spelers vond een scrabble in deze beurt 

4 Iedereen die tot nu toe nog het maximum had, verliest zijn of haar eerste punt(en).  Frans Symons, 
Jan De Ridder en Stefaan Roels staan vanaf nu tot en met beurt 8 ex aequo aan de leiding. 

9 
Ronny Ru en en Johan Vanluchene vonden geen scrabble en verloren hierdoor hun plaatsen in de 
top-10.  Ronny strandde uiteindelijk nog op een 11e plaats. 

10 De top-3 is vanaf deze beurt in een beslissende plooi gevallen. 
11 Wie nog wat goed te maken had, miste in deze beurt dé kans met de gemiste scrabble DOLKTAND.  
12 De enige beurt na de pauze waarin Stefaan Roels punten laat liggen. 
13 Wie nu nog niet in de top-10 stond, zal er ook niet meer in geraken blijkt achteraf… 

15 tot 
19 

Gemiddeld 60 scrabbelaars per beurt vinden in deze beurten de topzet, en er worden nog maar 9 
nulscores uitgedeeld. 
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Drie jaar na de laatste edi e konden Frans Symons en Rita Schouteden eindelijk de 15e edi e organiseren. Op het 
programma stonden twee scrabblepar jen, een wandeling mét drankjes, een middagsoepje met brood en ’s avonds 
een driegangenmenu. 
 

De eerste par j werd niet bepaald zwakjes met WAKJES geopend. Twee trekkingen later nam Jan Cornet met de 
soloscrabble BEVERHOL afstand van de anderen. Niemand wist dat met de verlenging van WAKJES tot LOEWAKJES 
de schade tot 4 puntjes had kunnen beperkt worden. Vijf deelnemers deden in beurt 5 een goede zaak met CYBORG. 
Na de pauze volgden nog twaalf beurten. Het waren vooral de scrabbles RONDTROK, ONTHARDE en INADEMT die de 
eindscore nog opstuwden tot 1020 punten. Jan Cornet en Stefaan Roels (936 p.) eindigden samen op de eerste 
plaats. Guy Mangelschots (927 p.) presteerde quasi even goed. 
 

Na een heerlijk juliennesoepje trokken de fysisch parate deelnemers hun wandelschoenen aan. Gegidst door Frans 
stapten ze door de Booischotse bossen, waarin tal van imposante loo omen wortelen. Weilanden boden vaak zeer 
mooie vergezichten. De Nete-oevers waren nooit veraf. Het plaatselijke kasteel dat in opkalefater-modus verkeerde, 
en de onmiddellijke omgeving ervan kon de wandelaars zeer bekoren. 
 

Na het avondmaal volgde de beslissende tweede wedstrijd. Maar liefst 24 spelers star en met de scrabble 
LOMPERD. Leider Stefaan had dat woord echter niet opgemerkt! Quasi iedereen zag in beurt 2 de scrabble 
KENNENDE of een alterna ef. Aansluitend zouden drie spelers met de ‘maalvier’ GECOMET 34 meerpunten 
binnenrijven. In beurt 7 volgde de derde scrabble: HARSENDE, SHARENDE of HERENDAS. Na de pauze zouden twee 
mooie scrabbles nog een zware impact hebben op de uitslag: eerst MAAIVELD, gevonden door 6 spelers, en nadien 
TOONVAST dat in twaalfvoud bij de wedstrijdleidster toekwam. Jan Cornet miste die twee scrabbles, waardoor de 
zege voor Stefaan Roels (947 p.) was. De ereplaatsen waren voor haas Marc Voet (917 p.) en bordbediener Frans 
Symons (911 p.). 
 

Met twee overwinningen kon de eindzege niet ontsnappen aan Stefaan.  
Jan Cornet en Guy Mangelschots kregen als tweede en derde evenveel 
applaus. Op nu naar edi e 16! 
 

Dank u Frans en Rita! 

Simmekesdag 28.05.22          Ronny Ru en 

In Munster beweegt wat         Freddy Van Looy 

Vanaf ruim een half uur voor het startsein van elke par j draait een kleine presenta e op het wedstrijdscherm van 
de club Munster (in Bilzen). Daar wordt immers gespeeld met het scherm van Duplomaat, en de apparatuur staat 
toch al klaar, dus waarom het wachten niet veraangenamen door iets dynamisch? 
Dit seizoen staat elke week een resem (twee of meer) werkwoorden in de kijker. 
De achterliggende idee is: kennis van werkwoorden en hun vervoeging is bij het scrabbelen uitermate belangrijk, 
omdat je vertrekkende vanuit de infini ef vele kanten uit kunt. 
Telkens worden van een bepaalde uitgang varianten bekeken met een andere beginle er, wat soms tot de ontdek-
king van onbekende werkwoorden leidt. 
Als voorbeeldje de eerste van dit seizoen. 
 

Al ooit van het werkwoord ACHELEN gehoord? 
Dat is een vormvariant van HACHELEN, en dat is Jiddisch voor ‘eten’. 
Maar welke le er kan er nog vóór ACHELEN? 
Twee: de K en de R. 
KACHELEN hee  twee betekenissen: kuieren of wandelen, en veulenen. 
RACHELEN is met rachels bespijkeren. 
En wat RACHELS zijn wordt ook verklaard aan de hand van een figuur: ‘rachels’ zijn hetzelfde als ‘tengels’. En 
‘tengels’ zijn houten latjes bij een dakconstruc e. 
Als toemaatje kregen de spelers ook nog een waarschuwing:  “Laat je niet VERNACHELEN;-)” 
VERNACHELEN betekent niet alleen ‘beetnemen’, maar kan ook ‘stukmaken, verknoeien’ betekenen. 
 

En zo komt er elke week wel iets aan bod, nu g en leerrijk … voor wie het wil lezen (en misschien onthouden). 
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Nieuwkomers in de kijker                                                                  Don De Borger                                                                        

Een mooie scrabble is het woord NUCLEON 
Hier spreekt beginneling De Borger Don 
 

49 jaar geleden ben ik geboren 
Mijn clublogo is de Sint-Romboutstoren 
 

Ik heb nagenoeg geen borsthaar 
Scrabble speel ik ongeveer een half jaar 
 

Vind je rijmen irritant? 
Jammer, ik vind het wel plezant 
 

Van wie ben ik een aanbidder? 
Van Jan Cornet en Jan De Ridder 
 

Of van van der vekens Lars 
Zo sterk, zo jong, wellicht van Mars 
 

Ik vergeet nu enkele vrouwen 
Ook meesterlijk in woorden bouwen 
 

Zo is er bijvoorbeeld Karin Van Linden 
In onze club weet zij vaak iedereen te verslinden 
 

Wil je naast mijn borsthaar nog iets over mij weten? 
Ik heb een vrouw, ik moet dus niet meer daten 
 

In scrabble is zij zich ook aan het bekwamen 
Naar de club rijden we samen 
 

Na afloop in de auto kunnen we gezellig lullen 
Over het aantal gelegde scrabbles en het aantal nullen 
 

Ik hou ook van padellen en honden 
Maar ga hier nu moeten afronden 
 

Een andere mooie scrabble is het woord OCTROOI 
Dank voor het lezen en misschien tot op een tornooi 

 

Don De Borger is onlangs met vrouw Joke Ro ers naar de scrabbleclub Heureka in Mechelen getrokken. 
Een familiepassie?  In elk geval wensen we de ganse familie veel scrabbleplezier! 
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Luc Meyers, kunstschilder en muzikant, hee  een lijst samengesteld met termen die 
verband houden met schilderkunst, zowel termen die courant gebruikt worden,  
alsook de benaming van verschillende s jlrich ngen.   
Omdat de lijst zo lang is, komen de s jlrich ngen in de volgende Woordenaar. 
 

Het ar s eke hoekje Luc Meyers 

IMPASTO 
g.m. 
  

dik opgeze e, pasteuze olieverf 

  

COLLAGE 
collages 

moderne kunstui ng, waarbij een aantal 
(heterogene) voorwerpen aan elkaar gehecht, 
of knipsels aan elkaar geplakt worden 
  

 

CONTÉ 
g.m. /  ook contékrijt 
 

tekenkrijt van een bepaald fabricaat, m.n. 
zwart, ook wit en rood 

  

DRIPPING 
g.m. 
  

schildertechniek waarbij de verf op het doek 
gedruppeld wordt 
  

 

  
 
 
 

ECOLINE 
g.m. 
  

gekleurde inkt om mee te tekenen of te schil-
deren 
  

  

GESSO 
g.m. 

mengsel van o.a. lijm en krijt als wi e onder-
grond aangebracht op bv. hout, linnen, papier 
om deze ondergrond geschikt te maken voor 
beschildering 

  

GOUACHE 
gouaches 

dekkende waterverf, samengesteld door toe-
voeging van dekwit aan in gom opgeloste 
verfstoffen die zodanig wordt aangebracht 
dat de ondergrond geheel onzichtbaar wordt 
gemaakt.  Ook de a eelding met deze tech-
niek verkregen wordt zo genoemd 

 

  

GRAFFITI 
is een meervoud 

met spuitbus of vilts  op muren, monumen-
ten e.d. aangebrachte opschri en en tekenin-
gen 
  

 

 
  

HOUTSNE(D)E 
houtsne(d)eën 
 
LINOSNE(D)E 
linosne(d)eën  

voorstelling verkregen door het graveren van 
een blok langshout, ook de afdruk daarvan 
wordt zo genoemd 
  
met houtsnede overeenkoms g procedé, 
waarbij i.p.v. hout linoleum gebruikt wordt 
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. 
 
 
                   
                    

LITHO 
litho’s 
  

het vervaardigen van afdrukken van voorstel-
lingen die op een geprepareerde poreuze kalk-
steenplaat getekend of daarin gegraveerd zijn 
= lithografie, steendruk 
  

  

MEZZOTINT 
mezzo nten 
  

diepdruktechniek waarmee gevarieerde over-
gangen tussen licht en donker verkregen kun-
nen worden / ook de a eelding met deze tech-
niek verkregen 
  

 
  

PASTEL 
pastels/pastellen 
  

soort van droge kleurstof, gemaakt door kleu-
ren fijn te stampen met gips, krijt, zinkwit enz. 
en dit poeder met een bindmiddel te binden / 
ook de a eelding met deze techniek verkregen 
  

  

PIGMENT 
pigmenten 
  

poedervormige kleurstof die bij de produc e 
van verf of vernis gebruikt wordt 
  

  

SEPIA 
g.m. 
  

bruine kleurstof die oorspronkelijk gewonnen 
werd uit de zwarte deeltjes die voorkomen in 
het vocht uit de inktzak van de inktvis, maar die 
tegenwoordig ook synthe sch wordt bereid 

 

SFUMATO 
  

schildertechniek waarbij de schilder de tonen 
onzichtbaar in elkaar laat overgaan en de om-
trekken zacht laat vervloeien om veel sfeer 
rond de figuren te krijgen.  De omtrekken in 
een schilderij zijn wazig en vloeien in mekaar 
over 

  
 

TEMPERA  mat opdrogende verf, met eigeel als bindmid-
del. Ook met lijm of melk gemaakt i.p.v .eiwit. 
Deze verf wordt ook gebruikt voor tempera-
schilderijen op ondergrond van krijt of gips. 
(tempera’s)  

  
TWEELUIK/DRIELUIK  
tweeluiken/drieluiken 
Drieluik wordt ook TRIPTIEK 
genoemd 

schilderstuk of reliëf dat bestaat uit twee of 
drie panelen, onderling verbonden met schar-
nieren 
  

 

 
  

ZEEFDRUK 
serografie 
g.m. 
  
  

grafische techniek waarbij gedrukt wordt met 
een op het zeefraam gespannen fijn gaas met 
sjablonen of met een zeef waarop via fotogra-
fische weg voorstellingen zijn aangebracht. 
Met deze techniek gemaakte print 
(zeefdrukken) 
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Analyse IC Pu e, 11 juni 2022                                                        Bert Leyssens  

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

1 P O N Y       F                      

2       A       R I M M e N D    Deelnemers   : 105 

3     P R O G D E                Beurten   : 21 

4       D   E   R                Totaalscore    : 907 

5         H E T E                Scrabbles   : 2 

6   Q     I F O   Z           Z  Solo's    : 0 

7 N a     J   E   E           O  Soloscrabbles   : 0 

8 A T   W A L G E N S         M  Hoogste beurtscore  : 71 

9 T       C   A   G E R       E  Nulscores (gem./deelnemer) : 0,88 

10 E       K   V     C O     B R  Tops (gem./deelnemer) : 7,51 

11 K U S S E   E B     U     E S  Scrabbles (gem./deelnemer) : 0,57 

12 E           N U     X     N    Getrokken blanco's  : 6 

13 N             N           T    Beurten met Q   : 2 

14         T E A K O L I E   E          

15 W A D J E     S       H I L D        

                        
GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 
2 TOEGAVEN 
6 TEAKOLIE 

                       
SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

3 duo Jan De Ridder en Bert van der Loo met BUNKS 
5 duo Wesley Eikenaar en Jan De Ridder met SEC (aanbouw WALGENS) 
7 trio Jan De Ridder, Paul De Bosscher en Danielle Boerjan met FRERE 

15 duo Bert Leyssens en Rita Hofman met NATEKEN 
                       
TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 18 Bert Leyssens 
NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 4 Joseph Vandaele en Yoni Cornelis 
                       
CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

6 7 spelers weten TEAKOLIE te vinden, waarvan 3 van Chipka Aalst. De zet voor de cluboverwinning. 
Carla Adelaar is de enige die TEAKOLIE vindt maar daardoor niet in de top-10 terecht komt. 

11 De eerste beurt dat Jan De Ridder punten laat liggen! 100% aan de pauze. 

12 
1/3 van de nulscoren werd in deze beurt uitgedeeld (31), hoofdzakelijk voor de aanbouw HIJACKS. 
Dave De Schacht komt voor het eerst sinds beurt 6 terug in de top-10 en zou het hoogst eindigen 
met slechts 1 scrabble. Jef Wuyts valt in deze beurt defini ef uit de top-10. 

17 In deze beurt neemt Bert Leyssens resoluut de leiding over van Jan De Ridder, die 1 beurt later ook 
Wesley Eikenaar naast zich zal moeten dulden op de 2e plaats. 

20 William Callewaert schrij  verkeerde coördinaten op zijn beurtbrie e waardoor hij een 5e plaats in 
rook ziet opgaan. Filip Overath sluipt zo de top-10 binnen. 

21 
De laatste beurt zorgt er nog voor dat Bart Verbeke van de 10e naar de 12e plaats zakt, maar hij 
blij  wel de verdiende winnaar in klasse III.  Wesley Eikenaar weet nog verschil te maken met Jan 
De Ridder. 

  
Het was een par j waar hoogtes en laagtes enorm afgewisseld werden. In 9 beurten vond meer 
dan 50% van de zaal een topzet, in 8 beurten minder dan 10%. 
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Seksgerelateerde woorden Ann Verbeke  

Seksgerelateerde woorden zijn in het Nederlands, en niet alleen in het Nederlands, woorden die de meeste synonie-
men kennen. 
 

Een van die woorden is NEUKEN. Natuurlijk hebben de meeste synoniemen ook een andere betekenis,  en is de be-
tekenis van neuken een gevolg van vulgair taalgebruik of straa aal. 
 

Hier een reeks van meest voorkomende synoniemen: 
 
afraggen, baksen, ballen, bibberen, boelen, bonken, coïre, coïteren,coïtus, copula e, copuleren, dieken, 
dreutelen, emmeren,  flensen, fleppen,  fiepen, fikken, flowen, fucken, fukken, jappen, jenzen, joekelen, joekeren,  
kezen, kieren, ku en, la en, mutsen, naaien, palen, peunen, pezen, pielen, poken,  pompen, potloden, rammen, 
rampetampen, rollebollen, seksen, soppen, s en, stofferen, tampen, tortelen, vazelen, vogelen, vossen, votsen, 
vozen, wielen, wiepen, wippen 
 
Een van de gebruikelijke utensiliën is een PENIS, een woord dat misschien niet zoveel, maar toch ook wel een mooi 
aantal synoniemen hee , zoals: 
 
bana, boner, fallus, gerrit, klabanus, kobus, kortjan, linga, lingam, lul, pezerik, piel, pieleman, pielemuis, rampe-
tamp, sanne, sannie, sjarel, sniggel, snikkel, stans, tamp, willie, zwans 
  
Voor het VROUWELIJK GESLACHTSDEEL zijn volgende synoniemen te vinden: 
 

behoje, brod, cunnus, flamoes, kutlip schaamlip, trut, poenanie, poenie, viskut, vulva, yoni 
 
En zo is onder andere 
 

Agamist/agamiste:  een oude vrijer/vrijster 
Blowjob, fella e, fella o: een pijpbeurt 
Boeleren: in overspel leven 
Circe: een onweerstaanbare verleidster 
Cockring: een op de penis gedragen ring 
Comeshot: opname van zaadlozing in een pornofilm 
Cougar: een vrouw van gevorderde lee ijd die seksuele rela e aanknoopt met jongere mannen 
Fappen, fapfappen: masturberen 
Fisten, fis ng, fis ucken: vuistneuken 
Geil, geilen, horny, kinky: seksuele lust hebben 
Handjob: manuele bevrediging door de partner 
Hetaere: cour sane van hogere klasse in oud Griekenland 
Ho e: een seksueel aantrekkelijke persoon 
Kutpooier, soeter, soeterik, souteneur: een  pooier 
Kutsap: vaginaal vocht 
Kwak, kutkaas: sperma 
Kwakken: ejaculeren 
Milf: vrouw van middelbare lee ijd die seksueel aantrekkelijk gevonden wordt door jongere jongens 
Meretrix, motyo, na e, poddel, poet: pros tuee 
Omaseks: seks met een oudere vrouw 
Pubes: schaamhaar 
Queer: iem. die zich qua sekse of seksuele voorkeur nu eens dit voelt en dan weer dat 
Sexcuus: een reden om geen seks te hebben 
Souteneren: een souteneur zijn 
Sybariet: wellusteling 
Swaffelen: met de penis andermans lichaam aan kken 
Squirten: het ejaculeren van de vrouw 
Tietelen: met borsten andermans lichaam aan kken 
Twerken: op seksuele sugges eve manier dansen 
Wappen: seks hebben onder invloed van drugs 
 

Dit is zeker geen volledige lijst maar zeker is dat alles in de SWL terug te vinden is. 
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Een beetje natuur                                    Gilbert  Devos 

Paddenstoelen vormen niet echt een hype in ons eetgedrag, maar een hyfe is wel de fundamentele bouwsteen er-
van. De steel van een paddenstoel is opgebouwd uit deze hyfen, evenwijdig lopende draden, met dwarsverbindin-
gen. De voedingsbodem voor paddenstoelen is een wi e voch ge massa,  het mycelium,  waaruit zij zich ontwikke-
len als vruchtlichamen. Essen eel daarbij is voldoende vocht en een goede doorluch ng.   
Het mycelium ontstaat dan weer vanuit planten-, boom- en bladresten.   
Het is één van de voorbeelden van verregaande recyclage in de natuur,  waar wij nog veel van kunnen leren.  
 

De aanwezigheid van paddenstoelen wijst op een gezonde symbiose van het ecosysteem, vooral in een bosrijk ge-
bied. Deze symbiose biedt de boomgroei een groter absorberend oppervlak voor het opnemen van in water opge-
loste voedingsstoffen vanuit het mycelium. Anderzijds worden vanuit de boomwortel voedingstoffen naar het my-
celium gebracht,  die dan weer nodig zijn voor de groei van de paddenstoelen.  
 

Een kenner zal bossen en boomsoorten kunnen koppelen aan paddenstoelsoorten. Andere soorten komen dan 
weer typisch voor op weide- en graslanden.  Enkele voorbeelden in de tabel hieronder  

    
nog enkele zeer populaire  

en eetbare soorten   
 

 

Voor het scrabblespel is het niet echt nu g te weten of deze paddenstoelen eetbaar zijn of niet… maar met deze 
kennis van zaken is het misschien wel mogelijk enkele jaren langer te kunnen spelen….  

beukenbos IVOORZWAM eetbaar glibberige hoed 
  OESTERZWAM eetbaar schelpvormige hoed 
eikenbos KNOLAMANIET gi ig   
  BIEFSTUKZWAM eetbaar rode sappen 

spar en berk VLIEGENZWAM gi ig   
berkenbos ZOETGEURENDE MELKZWAM eetbaar kokosgeur 

gemengd bos SMAKELIJKE RUSSULA eetbaar roodkleurige hoed 

  PANTERAMANIET zeer gi ig rammenasgeur 

  CANTHAREL eetbaar gevorkt-vertakte plooien aan de hoed 
dennenbos SPIJKERZWAM  eetbaar koperkleurig met bul ge hoed 

lorkenbos GELE RINGBOLEET eetbaar symbiont met de lariks 

ro ende boomstomp VAALHOED oneetbaar marsepeingeur 

vlier, es en wilg JUDASOOR eetbaar elas sch en oorschelpvormig 
grasland en weiden GESCHUBDE INKTZWAM eetbaar hoed bedekt met wollige schubben 

WEIDECHAMPIGNON eetbaar komt typisch voor in heksenkringen 

GROTE PARASOLZWAM tot 40 cm hoog en breed; in hoogstam-
mige naald- en loofwouden 

lichtbruin met geschubde hoed 

KASTANJEBOLEET zowel onder naald-als onder eiken en 
haagbeuk bomen 

kastanjebruine en fijn-vil ge hoed 

PAARSE RUSSULA vooral langs wegbermen op een  
zandige bodem 

fraaie purperkleurige hoed, smaakt naar 
haring en garnalen 

VISSIGE MELKZWAM verschijnt reeds vanaf juni, solitair of in 
groepen 

oranje kleur van lichtgeel tot donker 
rossig 

GELE RIDDERZWAM zandige dennenbossen in de kempen a rekbare geelgroene hoedhuid en ge-
schubde steel 

SPOELVOET groeit in dichte bundels, vooral onder 
eiken 

harde kraakbeenach ge steel 

PORSELEINZWAM groeit op de stam van oudere eiken of 
beuken 

wit tot olijfgrijs met een dunne steel en 
brede hoed 

FLUWEELPOOTJE groeit in bundels op stronken van 
loo omen en langs beken 

oranje glanzende hoed en  bruinfluwelig 
behaarde steel 
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Halve marathon Amersfoort                                                          Bert van der Loo 

De halve marathon in Amersfoort op 9 juli trok Nederlandse en Vlaamse spelers naar de Keistad.  
 

Rond 10 uur riep spelleider Wytze Groen de eerste le ers af voor de eerste van vier par jen die stuk voor stuk voor 
mooie woorden en knallende scores zouden zorgen. Voor een vlot verloop zou er gespeeld worden met het compu-
ter-maximum maar de zaal zelf speelde sterk. 
 

De eerste par j begon nog rus g met FERME en EYVANS maar met DEPUTERE was al 104 punten gemoeid, een duo 
van Jan Cornet en uw reporter. Drie spelers durfden WONERTJE aan en konden 96 punten bijschrijven. Floris van 
Ouwerkerk maakte de soloscrabble GEKORVEN en DONZIG maakte een einde aan deze fraaie par j. Floris won voor 
Marieke Roggeveen en Jos van Rooijen. 
 

De tweede par j begon met LOCKER waarna GESTANE met aanbouw lockers geplaatst kon worden. Jan Cornet en 
Floris trokken het BOETHEMD aan waarna Jan het nog eens dunnetjes overdeed en een soloscrabble legde met KOE-
LIEDE. Met BEGROEFT werd de pauze bereikt en al SNACKEND begonnen we aan de tweede hel , waarna Floris weer 
eens een solo maakte met POEIERIG.  Floris bleek weer de sterkste met “moi” en Ronny Ru en daarachter. 
 

Na een welkome pauze ging het verder met de derde par j die begon met CHOKEN waarna een paar stoutmoedigen 
het aandurfden op OMSPOKEN te spelen. Met SAUZENDE maakten we een niet al te moeilijke 9X. BEVEL en GARF 
leidden naar de volgende scrabble ONGEREDE  waarna een drietal uitpakte door LAMMYTJE,  waar yammetje meer 
voor de hand lag. Nana Van Den Bossche soleerde dan met DIXIS  en na ENQUETE en THAR werd de par j afgesloten 
met nog maar weer een scrabbeltje, STEVENEN.   
Floris leidde de dans met mezelf op de tweede plaats en Ronny Ru en op plek drie. 
 

De vierde par j, een blanco-par j, begon begon magertjes met VANGS.  Daarna loet de computer zich weer gelden 
met TIENDIKS, TONALIST en RANDMEER.   Ik had een goede dag tot dusver maar ook een ROTDAGJE voor 88 punten, 
gemaakt door nog 4 andere spelers. 
Dan een hoogtepunt voor Jos van Rooijen die als enige de 9x WERELDAS voor 203 punten wist te maken. Daarna wist 
ik zelf te soleren met MESTERIJ  waarna Ronny en Floris de zaal verbijsterden met hun fraaie PAGEVIEW. 
 

Jan Cornet werd hierdoor getriggerd om ook eens uit te pakken met OORPLUIM waarna Paul De Bosscher soleerde 
met HEUKEND.  Negen scrabbles op rij, dat kon natuurlijk niet blijven duren en dat deed het dan ook niet, de scrab-
ble-koek was op en na FAXEN en BEZONT voor hetzelfde aantal punten was het ook gedaan met de blanco`s. Niet 
met de solo`s want Floris met FUMES en Ronny met BUHNE ze en zichzelf nog eenmaal in de (denkbeeldige) schijn-
werpers waarna met SCHORDEN en ZENK een einde kwam aan alweer een fraaie par j.  Floris was weer de beste, 
gevolgd door Jan Cornet en Ronny Ru en werd derde . 
 

De Jury maakte de eindstand op en assistente Gerie Blankesteijn kon de bekers overhandigen aan de top-3 en zo 
kwam een eind aan een pi ge maar zeer geslaagde dag, hopelijk volgend jaar weer! 

 
 
1. Floris van Ouwerkerk   
2. Bert van der Loo 
3. Ronny Ru en  
4. Jan Cornet  
5. Jos van Rooijen 
 
 

 

6.   Hilde Machiels 
7.   Chris ne Smulders-Feijen  
8.   Paul De Bosscher  
9.   Wim Aarts   
10. Nana Van Den Bossche 

HA HA HA HA …….                        

Vandaag besluit ik mijn nieuwe yogalegging aan te trekken in plaats van mijn oude yogabroek en ga als 
sporadische yogasnuiver, in mijn nieuw yogapak met mijn yogamat onder de arm, naar de yogazaal waar 
ik tijdens de  yogaklas de geheimen van de yogaleer kan ontdekken en waarna ik beloond wordt met een 
heerlijke yogataart die ik op ingetogen yogawijze kan verorberen…….   
 

     ….... en ik die zo graag naar een simpele YOGALES (niet in SWL) wou gaan ……. 
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 Scrabbeling Mechelen 23 juni 2022                                    

Zaterdag 23 juli organiseerde Jan Wouters een zomerse scrabbledag…. een Scrabbeling. 
Op het programma stond een gewoon spel en een “ 3 x 7 “ - spel, een nieuwe variant, waarbij men eerst 7 beurten 
een gewoon spel speelt, de 7 volgende beurten een blancospel en de laatste 7 beurten een spel met steeds een 
scrabble.  (na de 7de en de 14de beurt wordt het bord leeggemaakt) 
 

Na koffie en koffiekoeken ging het eerste spel van start met een quasi unanieme zet: BOX.  Een paar ze en later 
kwam de eerste scrabble op het bord met LICHTEND, gevolgd door RAGGETJE.  Dirk Van Den Herrewegen maakte de 
eerste solo met  DUIKJE en na de scrabbles ONTNIETE en NASPELEN, kwam een solo van Jan De Ridder op het bord: 
ZANDAKEN.  Met 18 beurten en nog 2 scrabbles AFKWAMEN en NARONDE kwam het spel tot zijn einde.  Winnaar 
was Jan De Ridder die op een maximum van 1027 punten er 1022 in de wacht sleepte, gevolgd door Dirk Van Den 
Herrewegen (976) en Jef Wuyts (970). 
 

In de namiddag maakte de nieuwe variant “3x7” zijn spectaculaire intrede.  Met een onwaarschijnlijke totaalscore 
van 1815 punten en maar liefst 17 scrabbles op 21 beurten zijn er alvast enkele records  gebroken. 
In het eerste deel kwamen de scrabbles  ALCYONEN, MISLEIDT, GEOARST en TONZADEN op het bord. Tijdens het 
blancospel werd er EXOGENE, NAKOMEND, HORREND, WURMENDE, DUTSTEN (solo van Mar ne Driegelinck) 
en  SPANWIEL gelegd.  Deze laatste scrabble was de enigste soloscrabble van de ganse dag, gelegd door Jef  Wuyts.  
De apotheose kwam jdens het laatste deel met enkel scrabbles: RUIMDEN, GERICHTE, EXACTERE, AANWOKTE, PIJ-
TJES, VINZOOM en AFKOERSE.  Deze par j werd gewonnen door Jan Cornet die van de 1815 punten er 1726 kon 
waarmaken, gevolgd door Jan De Ridder (1685) en Annemie De Waele (1585). 
Eindstand van de ganse dag die tot een totaalscore van 2842 punten kwam: 
 
            1. Jan De Ridder (2707)                               2. Jan Cornet (2566)                       3. Jef Wuyts  (2484) 

 
 
 
 
           
 
 
   

Een bravo aan Jan Wouters en het ganse Heureka-team voor een geslaagde scrabbeling. 

Kleine Weetjes                                   

Hier een rijtje van prak sche aanbouwmogelijkheden, misschien staat er eentje tussen dat toch eens nu g kan zijn?  

van BEL kan je ABEL maken (bn. bevallig) 
 

van DON kan je UDON (g.mv.) maken (zn. Japanse noedels) 
 

van ELF kan je ELFT (en) maken (zn. zeevis, grootste soort van het geslacht haring) 
 

van JANKEN kan je TJANKEN maken (synoniem van janken) 
 

van KEER kan je SKEER maken (bn. armoedig, blut)  dus van KEREN ook SKEREN en natuurlijk ook AKEREN 
 

van LEG kan je SLEG (-gen) maken (zn. grote houten hamer) 
 

van LEUREN kan je PLEUREN maken (ww. leggen, ze en, smijten) 
 

van NATTO kan je ANATTO maken ((g.mv.) zn. vrucht van de ana oboom, gebruikt om kleurstof te,maken) 
 

van RECHT kan je TRECHT of DRECHT maken (zn. plaats waar een rivier gewoonlijk overgestoken wordt) 
 

van REGELEN kan je WREGELEN maken (ww. wilgentenen ineendraaien) 
 

van WAT kan je KWAT (ten) maken (zn. speeksel, fluim) 
 

van WELKEN kan je ZWELKEN maken (ww. bier vooraf eesten) 
 

van WIL kan je TWIL (-len) maken (zn. in scheepsbouw een deel van het steekspant) 
 

van WINTER kan je TWINTER (-s) maken (zn. driejarige koe die haar tweede kalf krijgt) 
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Over Ezels en Bruggetjes Greet Faes 

Clubbezoeken                                                                                            Godelieve Monden 

Even iets vertellen over ezels en bruggetjes, zo komen we later dan bij de ezelsbruggetjes. 
 

Ben Weyts hee  iets met dieren, nee, nee, versta me niet verkeerd, niets pervers, ik bedoel enkel dat hij een grote 
dierenvriend is, en waarvan mensen die de poli ek volgen zeggen dat hij zo ‘koppig als een ezel’ vasthoudt aan zijn 
standpunten. 

Maar klopt het wel dat ezels koppig zijn?  Volgens kenners helemaal niet. Het zijn net heel slimme en leergierige 
dieren. En ja, soms weigert een ezel halsstarrig nog één poot te verze en, maar niet omdat hij dom of koppig is, 
maar zeer voorzich g en heel bewust van elk mogelijk gevaar, waar wij als domme sterveling geen weet van hebben. 
Een krakend bruggetje, een borduur, een verzakking in de weg, zand om in weg te zakken, de ezel hee  het allemaal 
in de smiezen, hem zal niets overkomen.  
 

Maar er was ook eens een slimme vrouw die wist hoe ze haar ezels (en nee, ik bedoel niet haar kroost) moest aan-
pakken, een beetje triggeren, bemoedigen en vooral een ondersteunende hand op de juiste plaats, zijn voldoende 
om die beesten over de le erlijke en figuurlijke brug te krijgen. Mevrouw had zo haar trucjes. 
Ezelsbruggetjes zijn niet meer dan trucjes die verwijzen naar het vertelde verhaaltje. 
 

Toen ik per toeval het woordje ‘zeugma’ tegenkwam, was ik er direct bij om er ééntje te gebruiken. 
Een zeug is toch al een ma. 
 

Zonder de betekenis van het woord te kennen of het te begrijpen wordt het een makkie. 
Eentje dat ik heb onthouden van Jan De Ridder, het woordje ‘pajong’ : 
Onze pa is ook niet meer van de jongste. 
 

Zo is voor mijn IVA de vrouw van Ivo, en POM een appel waarvan een stuk is afgebeten 
EPA onthoud ik als Economische Partner Akkoorden (die akkoorden zijn ooit sterk in het nieuws geweest). 
 

Maar hoe onthoud je ‘quadrivium’,  vergeet het gewoon, een Q, twee I’s, twee U’s en een V in één woord,  zelfs Go-
delieve kan die niet uit het zakje toveren.  Maar als qua er al ligt wordt het weer een ander verhaal, dus laat je fanta-
sie werken.  Meer voorbeelden ga ik hier niet geven, het zou ons veel te ver leiden.  En ‘zo koppig als een ezel’ als ik 
ben hou ik me vast aan dit standpunt.  

Ik ben vorige maanden in alle clubs in België en Nederland gaan spelen, om een juist beeld te krijgen hoe er in elke 
club gespeeld wordt en vooral om de mensen van verschillende clubs te leren kennen.  Een verslag hiervan zou zeer 
lang zijn en ook ietwat aan de vervelende kant.  Het is interessanter om van jd tot jd een welbepaalde club in de 
kijker te ze en.  Zo beginnen we bij de laatst bijgekomen club, namelijk SWENTIBOLD BORN in Nederlands Limburg. 
 

Het ini a ef hiervan kwam van Mieke Moonen.  Zij was op dit vlak zeker geen beginnelinge.  Eind jaren 90 was ze op 
zoek gegaan naar een scrabbleclub en via een adverten e kwam ze in contact met de mensen van Tessenderlo.  Naar 
aanleiding daarvan en met behulp van haar buurvrouw Erna Darcis, besloot ze een club op te richten in Genk.  Deze 
ging 1999 van start.  2005 kwam het voorzi erschap in handen van Erna Darcis en Frany Gregoor besloot terzelfder-

jd een nieuwe club in Bilzen te starten, waardoor vele leden van Genk naar Bilzen trokken.  Mieke Moonen verhuis-
de naar Nederland en in 2013 begon zij samen met haar man Vic Hendriks er aan te denken ook daar in Nederlands 
Limburg een club op te richten.   

Miriam Klinkenberg reageerde enthousiast op de 
adverten e in de krant om medewerkers te vinden 
en zo gingen ze met 8 leden van start.  Het was dan 
ook de eerste club in Nederlands Limburg waar 
volgens de regels van duplicate gespeeld werd.  
2015 sloten ze aan bij het NTSV. 
 

Gespeeld wordt op donderdagavond om 19u30 in 
het sportcentrum ‘Het Anker’- Ankersweg 52 -
Buchten.  Voor wie ’s avonds niet kan, wordt er ook 
gespeeld op dinsdagnamiddag in een wijksteun-
punt voor senioren.  
Voor meer info : swen bold@ntsv.eu 
 

Oh ja, de naam Swen bold … wel deze naam is in 
'Het Smalste Stukje Nederland' een begrip, zelfs 
Clouseau maakte er een liedje over! 
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Analyse Dameskampioenschap, 1 mei 2022 - Destelbergen      Bert Leyssens 

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

1 V i N G T     G       F              

2         E H   L   M A U V E S  Deelnemers   : 59 

3       C L A Q U E     N O   W  Beurten   : 20 

4       O       T       D E   A  Totaalscore    : 948 

5       X       E     B I L   P  Scrabbles   : 4 

6           K A N O E R S     P  Solo's    : 2 

7     C O K E     M   A       E  Soloscrabbles   : 0 

8       F A I R S T   D       R  Hoogste beurtscore  : 110 

9                 R   E T     S  Nulscores (gem./deelnemer) : 1,39 

10               W E   R E B      Tops (gem./deelnemer) : 6,00 

11               I K   E N E      Scrabbles (gem./deelnemer) : 1,32 

12     H O N D J E     N U N      Getrokken blanco's  : 6 

13               Z       E G      Beurten met Q   : 1 

14               E   J E N              

15     S Y M f O N I E                  
                        

GELEGDE SCRABBLES 

Beurt 

3 KANOERS - KAROSSEN - OSSENKAR                     

7 BANDEERT - BEENADER - BENADERE - BENADERT - BERADENE - BRADEREN       
8 SWAPPERS - WASPEREN - WRASTER                     

15 SYMFONIE - SYNONIEM                           
                       
SOLO's   -   DUO's   -   TRIO's 

Beurt 

4 solo Susan Geens met FUNDIS 
5 duo Erna Darcis en Danielle Boerjan met MAVES             

10 trio Gerda en Rina Van Mierlo en Hilde Goedefroot met BENG         
12 duo Marianne Van Den Nest en Greet Moerman met OMTREK         
17 solo Marie-Louise Ongena met JEN 

                       
TOPS - TOPPER(s) 

Aantal 11 Nana Van Den Bossche - Hilde Machiels 
NULLEN - TOPPER(s) 

Aantal 5 Linda De Groote 
                       
CRUCIALE ZETTEN en ANDERE WEETJES 

Beurt 

4 Marie-Louise Ongena verliest hier haar eerste punten, maar blij  op kop staan tot en met beurt 6. 

6 De enige beurt dat Gerda Van Mierlo niet in de top-10 hee  gestaan. 

7 
Agnes Lauwens komt door het vinden van de topzet van buiten de top-10 voor 1 beurt op de 2e 
plaats te staan. 

8 
In deze scrabblebeurt werden de meeste nulscores van de par j genoteerd. Linda De Groote, Ag-
nes Lauwens en Godelieve Monden verlaten hier de top-10 defini ef. Ook de top-3 wordt door 
grondig door elkaar gewijzigd: Monique Antheunis - Gerda Van Mierlo - Tina Verdonckt. 

8 De 4 speelsters die SWAPPERS op O2 ver caal vonden, lieten een solo liggen want op H8 ver caal 
had ditzelfde woord 6 punten meer opgebracht. 

15 
De top-3 valt in zijn defini eve plooi. Monique Antheunis mist de scrabble, Nadine De Smet komt 
op plaats 3. 

17 De aanbouw met TENUEN had eerder in de par j al enkele keren benut kunnen worden. 
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 Puzzelhoekje                                      Myriam Gallin 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

              1.          

           2.           

             3.             

         4.              

           5.            

         6.              

           7.            

     8.                    

             9.            

     10.               

 WOORD           LETTERS 

  1.    KAMPIOEN AAINNRW   

  2.    AANVOERDER EIOORRTTVZ   

  3.    COMPETITIE INOOORT  

  4.    RESULTAATPAGINA ABCDELORS     

  5.    CONCOURS DDEIJRSTW  

  6.    DEELNEEMSTER EEELPRSST   

  7.    FINALE SCORE ADDEINNST   

  8.    RAPPORT AEGLRSV  

  9.    KLASSERING AGIKNNR  

10.  REGLEMENT           EEEGLPRSS          

5H    IJSCOKAR   
6H           FLUOJAS      
7H    DENKWOLK   
9H    LOTTOBAL  
12H WOUWAAP   
 
 

1V   BIERWORST   
2V IJSLEPEL   
3V  WITGAT   
4V       WASBOL   
8V           KOTSZAK   
 

Bij invulling komt er ver caal een woord tevoorschijn 
Oplossing uiterlijk op 20/9/2022  naar dewoordenaar@ntsv.eu 

  De winnaar zal worden uitgeloot op de IC Dendermonde te Overmere op 24/9/2022 

Oplossing puzzel de Woordenaar juni 2022 

10V BARKAST   
11V         OORDOP  


