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INTRODUCTIE 

 
Dit draaiboek is speciaal geschreven voor een online duplicate partij met meerdere 
clubs/groepen, interclubs, maar het kan ook gebruikt worden voor een spelleider die alleen 
voor zijn/haar eigen club een wedstrijd organiseert. De spelleider is dan tevens de 
groepsbeheerder. 
 
Bij een online interclub (met meerdere clubs of groepen dus) is er één spelleider (die tevens 
groepsinvoerder is) en één of meer extra groepsinvoerders. 
 
Bedenk dat er met deze wijze van spelen vrij gemakkelijk gecheat kan worden en dat we dus 
moeten vertrouwen op de eerlijkheid van de deelnemers! 
 
Succes met de voorbereiding én uitvoering van de wedstrijd! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jeroen Kramer 
Scrabbleclub de Klinkers 
 
  



 
VOORBEREIDING    
groepsbeheerder 

 
 
 
Benodigdheden 
 

• 1 laptop voor de gegevensverwerking en het kijken naar het scrabble YouTube-kanaal. 
- Software: Score. 

• Smartphone 
- Software: Whatsapp 

 
 
Introductie 
 
Een spelleider die ook als invoerder fungeert kan maximaal zo’n 15 spelers behappen. 
Als groepsbeheerder kun je wellicht tot 20 deelnemers behappen en als je snel kunt typen 
misschien zelfs wat meer; dat moet blijken uit je eigen ervaringen. Maar voor een eerste 
keer wordt aangeraden om met maximaal 10 spelers te beginnen. 
Omdat niet iedere club 15 spelers heeft, is het de bedoeling dat ‘boventallige’ spelers van 
(een) andere club(s) of individuele gastspelers van andere clubs, worden verdeeld over de 
groepsbeheerders. 
Desalniettemin kan er nog steeds - naast het individuele klassement – een clubklassement 
worden opgesteld. 
Tenslotte: het spreekt voor zich dat de groepsbeheerder niet kan meespelen en dat hij/zij 
een gevorderde gebruiker is van het programma Score en de app Whatsapp. 
 
 
voorbereiding 
 
Whatsapp  en  Score 
Zorg er eerst voor dat je de mobiele nummers van alle deelnemers hebt en verzeker je ervan 
dat alle deelnemers net als jij Whatsapp hebben. 
Let op! Bij het invoeren van gegevens in je contacten, wordt je dringend aangeraden om elke 
naam vooraf te laten gaan door een volgnummer beginnend met 1, 2, etc. En ditzelfde 
volgnummer gebruik je dan in Score als spelersnummer. Zo kun je veel sneller de gegevens 
invoeren. Echt belangrijk om dit te doen. Ik heb zelf de verschillen ervaren! 
Wellicht staat een aantal spelers niet in Score. Voer ze dan uiteraard alsnog in en vergeet 
daarbij niet de clubnaam in te voeren! 
  



Excel-formulier 
Indien er meerdere groepen zijn, wordt er gebruik gemaakt van een gedeeld Excel-formulier, 
waar de spelleider je toegang tot geeft. Elke groep heeft zijn eigen tab met naam, waar je 
diverse gegevens t.b.v. het wedstrijdverloop dient in te voeren. 
Eerst moet je – uiterlijk een uur voordat de wedstrijd begint – de namen van de deelnemers 
invoeren. Deze zal de spelleider dan publiceren op het moment dat de livestream gaat 
starten (30 minuten voor het werkelijke begin van de wedstrijd). 
 
Deelnemers 
Informeer vooraf nog eens duidelijk aan de deelnemers dat maar op één manier de 
gegevens mogen invoeren: [COÖRDINAAT] [H of V] [GEVONDEN WOORD] [punten]. Dus alles 
in HOOFDLETTERS! Ook dit scheelt enorm in de verwerkingstijd. Je kunt ook niet sorteren, 
dat maakt alles anders. 
In de bijlage tref je een introductie en uitleg van deze manier van spelen. 
Stuur deze uiteraard alleen naar de deelnemers die voor de eerste keer op deze manier 
meedoen. 
 
 
De  uitvoering 
 
Je bent nu klaar en de wedstrijd kan beginnen! 
 
Tijdens de wedstrijd 

1. Zodra de spelleider de letters afroept van beurt 1, voer jij die in Score in. 
2. Zodra je de scores via Whatsapp binnenkrijgt, kun je die gaan invoeren in Score.  
3. Als de scores zijn ingevoerd, ga je naar het gedeelde Excel-bestand (je hebt géén 

Excel zelf nodig hoor; gebeurt gewoon online), naar jouw ‘groepstab’ en vul je 
eventuele nulscores en een solo in (heel eenvoudig met een “x”. 

4. Als alles in Score en Excel is ingevoerd, maak je het rode vakje van de betreffende 
beurt groen, zodat de spelleider dan weet dat jij klaar bent voor de volgende 
beurt (óók indien er geen nulbeurten en solo zijn).  
Dit is dus telkens het belangrijkste actiepunt! Als je punt 4 vergeet, wordt de 
wedstrijd vertraagd!! 

 
In de eerste beurt wacht de spelleider niet totdat het groene vakje is ingevuld, dat vindt 
plaats vanaf de volgende beurt, dus telkens met een beurt vertraging. 
Voorbeeld:  

− De groepsbeheerder is bezig met de gegevensverwerking in Score en Excel van beurt 
4 en sluit af door het rode vakje van beurt 4 groen te maken. 

− De spelleider meldt vervolgens de mogelijke nulbeurten en eventuele solo van beurt 
4. 

− De spelleider toont de maximale zet van beurt 5. 
− De spelleider trekt de letters van beurt 6. 
− Tijdens beurt 6 verwerk jij de gegevens van beurt 5. Enzovoort. 

 



Tijdens  de  pauze 
Zodra de pauze is begonnen dient direct het volgende te worden gedaan: 

• Exporteer het rapport “Rangschikking” en open rangschikking.htm  
(normaliter gaat dat via de browser). 

• Kopieer de gegevens en plak deze in het Excel-bestand op de juiste plek.  
(zie instructies in Excel hoe dat te doen, oefen dit bij een eerste keer vóóraf!) 

• De spelleider voegt de gegevens samen en toont de complete tussenstand. 
 
na  de  wedstrijd 
Na afloop van de wedstrijd dient direct het volgende te worden gedaan: 

• Exporteer de rapporten “Rangschikking”,  “Uitgebreid” en Wedstrijdoverzicht. 
• Mail de htm-bestanden naar de spelleider. 
• De spelleider voegt de gegevens samen en toont de voorlopige eindstand waarbij ook 

de individuele scores per beurt te zien zijn (dus het rapport “Uitgebreid”. 
• Nu hebben de spelers nog een minuut of 15 de tijd om de scores te checken met hun 

eigen totalen. Bij geconstateerde niet-verklaarbare verschillen kunnen zij dan heel 
specifiek en snel met de groepsbeheerder het probleem oplossen. Dit is dus eigenlijk 
de nacontrole. 

• Zodra de nacontrole is voltooid, stuurt de groepsbeheerder de gewijzigde 
overzichten naar de spelleider toe of meldt dat er geen wijzigingen meer zijn. 

• Zodra de spelleider de definitieve resultaten van alle nacontroles heeft ontvangen, 
mailt hij aan iedereen de eindstanden en rapporten. 

 
 
Samengevat 
 
60 minuten voor aanvang de deelnemerslijsten invoeren. 
30 minuten voor aanvang begint de stream 
De wedstrijd zelf duurt inclusief pauze maximaal zo’n 2 uur 
60 minuten naar afloop van de wedstrijd is alle afgerond met het sturen van de mail met 
uitslagen aan alle deelnemers. 
 
 
Nog een laatste punt: Hou rekening met het feit dat er vertraging kan ontstaan in de stream. 
De spelleider heeft sowieso zo’n 30 tot 50 seconden vertraging. 
Normaliter zullen de vertragingen onderling maar een paar seconden zijn.  
Maar gebleken is dat het soms kan voorkomen dat een deelnemer een grotere vertraging heeft opgelopen door een 
technische hapering. Dan krijg je dus opeens van een deelnemer pas 1 minuut na sluiting nog een score gemeld. 
Meldt de betreffende deelnemer dat die het scherm moet ‘refreshen’, zodat de stream weer gelijkloopt. 
Het is wel te doen hoor, dan hou je er rekening mee, maar is wel wat lastiger. Een eventuele nulbeurt kan dan niet meer 
vermeld worden door de spelleider en dat gebeurt ook niet meer een beurt later; dat is in deze situatie te lastig. Meldt dat 
dan wel zelf aan de betreffende deelnemer. 

 
 

Succes 
 
  



Bijlage 
VOORBEREIDING 
spelleider 

 
Deze bijlage is bedoeld voor degene die als spelleider zélf een online scrabbelwedstrijd wil 
gaan opzetten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een YouTube-livestreamkanaal. 
Er zijn ook andere mogelijkheden zoals Zoom, Teams of Skype, die alle voor- en nadelen 
hebben, maar dat wordt hier niet behandeld. 
 
Benodigdheden 
 

• 1 laptop voor het live streamen presenteren van de wedstrijd. 
- Software: Streaming-coderingssoftware, Chrome-browser, Google-account, 
Duplomaat 
- Hardware: Camera en Microfoon. 

• 1 laptop voor de gegevensverwerking en het kijken naar het scrabble YouTube-kanaal. 
- Software: Score, Excel (indien er sprake is van een interclub, dus meerdere groepen). 

• Smartphone 
- Software: Whatsapp 

 
Opzet 
Het voert te ver om een uitgebreide handleiding te schrijven hoe dit precies op te stellen. 
De eerste opzet kost veel tijd, maar daarna gaat het snel en gemakkelijk. 
Wat moet je doen als spelleider? 
 

• Een Google account is een must, dus als je die niet hebt, moet je er een maken. 
• Met je Google account moet je vervolgens een YouTube-kanaal aanvragen. De 

verwerking (goedkeuring) daarvan duurt minstens 24 uur, dus begin ruim op tijd! 
• Als je je eigen YouTube-kanaal hebt, kun je live gaan streamen. Maar daarvoor heb 

je wel speciale coderingssoftware nodig. De meest gebruikte is OBS. Download het 
programma via deze link. 

• Nu kun je beginnen met een live stream te maken en in te plannen. Daarvoor ga je 
naar je YouTube-kanaal en kun je gaan beginnen met het maken van de stream. 

• Als die klaar is moet je de coderingssleutel kopiëren en die plakken in de 
instellingen van OBS. Zo kunnen beide programma’s met elkaar communiceren. 

• En op het moment dat je live gaat, start je de stream op in OBS en ga je direct naar 
je YouTube-kanaal. Zodra er wordt vermeld dat je live kunt gaan, klik je op die 
button. 

• Je bent nu live en de partij kan beginnen! 
• Bedenk dat hier heel veel details worden overgeslagen m.b.t. de gehele opzet en 

instellingen. Dat is niet makkelijk. Maar er zijn vele handleldingen te vinden op het 
internet (ook als YouTube instructiefilmpje).  

https://obsproject.com/download


Bijlage 
Introductie   deelnemers 

 
Beste scrabbleliefhebber, 
 
Het zijn bijzondere tijden, dat moge duidelijk zijn. 
Ook scrabbleavonden zijn nu vrijwel overal voorlopig gestopt. 
Natuurlijk zijn er veel ergere dingen aan de hand, maar laten we ook proberen te genieten 
zoveel als het kan. Bijvoorbeeld door een potje scrabble online te spelen. Daarvoor hebben 
we onder andere Wordfeud, Webfeud en Wordcrex. 
Maar nu kun je ook live met anderen online duplicate-scrabble spelen! 
 
Wat heb je nodig om mee te kunnen doen. 

• Een laptop of PC 
• Een internetverbinding 
• Een smartphone met whatsapp  
• Een echt offline scrabblebord 
• Eerlijkheid, want er mogen GEEN digitale hulpmiddelen gebruikt worden! 

 
Hoe werkt het? 

• Ga naar het YouTube-livestreamkanaal waarvoor je een link hebt ontvangen en wacht 
tot de spelleider de wedstrijd gaat beginnen.  

• Zorg dat je scrabbelspel en alle toebehoren klaar ligt. 
• Open je whatsapp om de scores in te kunnen voeren. 

 
Spelregels 

• Als je dezelfde zeven letters hebt getrokken en de hoogste score hebt gevonden tik je 
in een whatsapp bericht het volgende in: [[COÖRDINAAT] [H of V] [GEVONDEN 
WOORD] [punten]. Dus bijvoorbeeld B2 H LOPENDEN 78. Dus alles in HOOFDLETTERS 
en let ook op de spaties. Verder absoluut geen andere tekens en berichten intypen!!! 

• Stuur de score pas in nádat de schrijftijd is begonnen. De beheerder is mogelijk nog 
bezig met het invoeren van de gegevens uit de vorige tijd en heeft dan iets meer tijd. 

• Ben je te laat met het inzenden van je woord dan krijg je uiteraard een nulscore. 
• Als de beurt voorbij is, gaat de spelleider de gegevens verwerken. In de tussentijd kun 

je naar hartenlust chatten met elkaar in het YouTube-kanaal. Dat kan overigens alleen 
indien je bent ingelogd met een Google account. 

• Zodra de spelleider begint met praten om het te leggen woord te melden en daarna 
verder te gaan, stopt iedereen met chatten. 

• Je ziet dan ook een bijgewerkte schermafbeelding van het scrabblebord, met de 
getrokken letters, net zoals bij een echte wedstrijd. 

• En zo gaan we door totdat het spel ten einde is. De winnaar krijgt een dikke virtuele 
knuffel van de spelleider ���� 

Succes alvast ! 


