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STATUTEN 
 

Aldus opgesteld d.d. 17 december 2005.  Alle versies met een eerdere datum, dan wel geen datum, verliezen hiermee hun 

rechtsgeldigheid. 

 

Hoofdstuk 1     Algemeen 

de naam van de vereniging 

1. De naam van de vereniging is: Scrabble Bond Nederland, verkorte naam SBNL. 

 

de zetel van de vereniging 

2. De vereniging is statutair gevestigd in Den Haag. Het feitelijke vestigingsadres is het adres van de secretaris van de vereniging.  

  

de tijd waarvoor de vereniging is opgericht 

3. De vereniging is opgericht op 20 februari 1998 voor onbepaalde tijd. 

  

het doel van de vereniging 

4.1. Scrabble® is een gedeponeerd handelsmerk van J.W. Spears & Sons PLC, Leicester, LE3 2WT, England, in Nederland 

vertegenwoordigd door Mattel.   

4.2. Het doel van de vereniging is: het beoefenen en promoten van het spel scrabble, alsmede het bevorderen en bewaken van 

uniforme spel- en taalregels met betrekking tot scrabble zoals dat in verschillende systemen wordt gespeeld. 

   

de middelen waarmee de vereniging haar doel wil bereiken 

5. De vereniging probeert haar doel te bereiken onder meer door het organiseren van evenementen zoals wedstrijden, het 

uitgeven van een verenigingsblad en het voeren van overleg met haar leden, de clubs, andere scrabblebonden, Mattel en Van 

Dale Uitgevers b.v.  

  

 de geldmiddelen van de vereniging 

6. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:   

 • afdrachten van de aangesloten clubs;   

 • contributie van de leden;   

 • inkomsten uit haar vermogen;   

 • opbrengsten uit de door de vereniging verzorgde publicaties;   

 • opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde evenementen;   

 • sponsoring;   

 • subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;   

 • eventuele andere baten.  

  

huishoudelijk reglement 

7. Naast de Statuten beschikt de vereniging over een Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement mag geen 

bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten.   

 Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering (zie 

hoofdstuk 3).   

 

statutenwijziging en ontbinding 

8. De algemene ledenvergadering kan besluiten deze statuten te wijzigen of de vereniging te ontbinden; zo'n besluit kan zij 

alleen maar nemen in een daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarin ten minste een/tiende gedeelte van 

het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het 

aantal uitgebrachte stemmen. Per brief of e-mail uitgebrachte stemmen tellen mee zowel voor het quorum als ook voor de 

stemming.    

 Zo'n vergadering moet het dagelijks bestuur ten minste dertig dagen tevoren bijeenroepen, met de  mededeling dat in die 

vergadering wijzigingen van de statuten of ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.    

 Het dagelijks bestuur moet de tekst van de voorgestelde statutenwijziging ten minste vijftien dagen vóór de vergadering aan 
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de leden toesturen of vanaf dat tijdstip op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, een en ander tot na 

afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.   

 Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan meteen daarna een nieuwe 

algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden, in welke vergadering (ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegen-

woordigde leden) over de statutenwijziging of ontbinding besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten 

minste vier/vijfde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.  

  

vereffening van het vermogen 

9. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging moet het dagelijks bestuur als vereffenaar het vermogen van de vereniging 

vereffenen, tenzij de algemene ledenvergadering daarvoor anderen heeft aangewezen.   

 De vereffening moet geschieden met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 van het Burgerlijk Wetboek gestelde 

eisen.   

 Een eventueel batig saldo bij de vereffening zal geheel ten goede komen aan de gehandicaptensport.   

 Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere bescheiden van de ontbonden vereniging ten minste tien 

jaar worden bewaard door degene, die daarvoor door de algemene ledenvergadering is aangewezen; binnen acht dagen na 

afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het verenigingenregister van de Kamer 

van Koophandel. 

 

Hoofdstuk 2 

Het Dagelijks Bestuur 

samenstelling 

10. De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit drie tot vijf personen. Ook als het aantal bestuursleden minder dan drie 

bedraagt, blijft het bestuur bevoegd; het bestuur moet dan wel zo snel mogelijk (doch uiterlijk binnen een half jaar) nadat 

het aantal bestuursleden beneden het aantal van drie is gedaald, een algemene ledenvergadering bijeenroepen om in de 

vacature te voorzien. De algemene ledenvergadering kiest de bestuursleden uit de leden van de vereniging. Het bestuur 

wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan; de functie van voorzitter is niet met een 

andere functie verenigbaar.  

  Het bestuur mag een vice-voorzitter, een tweede secretaris of een tweede penningmeester benoemen die voorzitter, 

secretaris of penningmeester kunnen vervangen of bijstaan.   

 Bestuursleden moeten meerderjarig zijn. Er mogen niet twee of meer bestuursleden lid zijn van  

 dezelfde club. Indien het onmogelijk is een bestuur samen te stellen uit leden van verschillende clubs kan hiervan worden 

afgeweken. Op de algemene ledenvergadering moet dit besluit dan met ten minste twee/derde meerderheid worden 

aangenomen. 

  

 Het bestuur of ten minste drie andere leden van de vereniging samen kunnen een 

 kandidaat voor het bestuurslidmaatschap stellen; kandidaten moeten zich daartoe schriftelijk bereid verklaren.   

 Kandidaatstellingen door anderen dan bestuursleden moeten, met de bereidverklaring van die kandidaten, ten minste 

dertig dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris van het bestuur ingediend worden. 

  

schorsen en ontslaan van bestuursleden 

11. De algemene ledenvergadering kan bestuursleden altijd schorsen of ontslaan. Als schorsing van een bestuurslid niet binnen 

drie maanden door ontslag gevolgd wordt, eindigt die schorsing.   

 Het dagelijks bestuur kan een bestuurslid schorsen en/of voordragen voor ontslag bij de algemene ledenvergadering indien 

dit bestuurslid door daad, woord of geschrift de goede werking van de bond belemmert op moreel, materieel en/of 

financieel vlak.  

 

duur en einde van het bestuurslidmaatschap 

12. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur voor een periode van twee jaar; de leden van het bestuur 

zijn terstond herkiesbaar, evenwel met een maximum van tien jaar. Vacatures kunnen tussentijds worden vervuld, met 

inachtneming van de bepalingen in artikel 10 van de statuten.   

 Het bestuurslidmaatschap eindigt door ontslag door de algemene ledenvergadering, door einde van het lidmaatschap van 

de vereniging of door ontslagneming door het bestuurslid zelf. Als het bestuurslid ontslag neemt, moet hij een opzegtermijn 

van ten minste achtentwintig dagen in acht nemen.   
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 Als het bestuurslidmaatschap eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid benoemd is, en als er dan 

nog geen opvolger is benoemd, blijft het bestuurslid nog in functie totdat de algemene ledenvergadering in de vacature 

heeft voorzien of heeft besloten de vacature niet meer te vervullen, tenzij van dat bestuurslid redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden zijn bestuurswerkzaamheden te moeten voortzetten.  

  

vergadering en besluitvorming 

13. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dat willen. De oproepingstermijn voor een 

bestuursvergadering is ten  minste zeven dagen.   

 Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als ten minste twee/derde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

 Het bestuur kan ook besluiten nemen buiten de vergadering om, per e-mail; in dat geval moet ten minste twee/derde 

gedeelte van het aantal bestuursleden zijn stem hebben uitgebracht. Een per e-mail genomen besluit heeft eerst gelding 

nadat ten minste tweemaal vierentwintig uur is verstreken nadat het voorstel is gedaan.  

 Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in het 

Huishoudelijk Reglement  

 Als de stemmen staken, heropent de voorzitter de discussie; als de stemmen daarna weer staken, beslist de voorzitter.  

  

beperking van de bestuursbevoegdheden 

14. Het bestuur is niet bevoegd zonder besluit van de algemene ledenvergadering transacties aan te gaan die de vereniging 

binden en een groter financieel belang dan van € 10.000,- (tienduizend euro) hebben.   

  

 Zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering mag het bestuur geen overeenkomsten aangaan tot kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen, of overeenkomsten sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander 

verbindt.   

 De vereniging zelf noch de derde kan zich op het ontbreken van de goedkeuring als  bedoeld in de beide bepalingen van dit 

artikel beroepen.  

  

de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester 

15. De taak van de voorzitter is:   

 • toezicht houden op het handhaven van statuten en reglementen en op het uitvoeren van de besluiten van de 

vereniging;   

 • het leiden van de bestuurs en algemene ledenvergaderingen.   

De taak van de secretaris is:   

 • het beheren van het archief van de vereniging;   

 • het houden van de notulen van vergaderingen;   

 • het verzorgen van de correspondentie van de vereniging;   

 • het opstellen van het verslag van de gang van zaken binnen de vereniging elk jaar.   

 De taak van de penningmeester is:   

 • het dagelijkse beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie van de vereniging;   

 • het innen van vorderingen en het betalen van de schulden van de vereniging;   

 • het opstellen van het financiële verslag elk jaar;  

 • het opstellen van een concept-begroting elk jaar.   

  

 Overige taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur 

moet ervoor zorgen dat de clubvergadering en de  

 algemene ledenvergadering zich altijd op de hoogte kan stellen van de financiële toestand van de vereniging en van haar 

rechten en verplichtingen.   

 Het bestuur stelt zo nodig reglementen vast voor zijn eigen werkzaamheden, voor die van de clubvergadering en voor die 

van de commissies.  
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begroting en jaarstukken 

16. Vóór het eind van elk kalenderjaar stelt het bestuur, aan de hand van het concept van de penningmeester, de begroting vast 

voor het volgende kalenderjaar.   

 Elk boekjaar komen tijdens een algemene ledenvergadering in elk geval de begroting voor het komende kalenderjaar en de 

jaarstukken aan de orde. De jaarstukken bevatten in elk geval: het jaarverslag van het bestuur, een balans per ultimo 

kalenderjaar, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, en een toelichting op die stukken. 

   

vertegenwoordiging 

17. De vereniging kan, behalve door het voltallige bestuur, ook worden vertegenwoordigd door   twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden waarvan ten minste één de voorzitter of de vice-voorzitter is. Het bestuur mag een of meer mede-

bestuursleden een algehele of beperkte vol- 

 macht geven om de vereniging te vertegenwoordigen; zo'n volmacht moet schriftelijk gegeven worden.    

 

toehoorders 

18. Op uitnodiging van één van de bestuursleden kunnen anderen als toehoorder aanwezig zijn bij de bestuursvergadering. Zij 

hebben geen recht op spreektijd. 

 

Hoofdstuk 3 

De Algemene Ledenvergadering 

bijeenroepen 

19. Het dagelijks bestuur roept de leden voor een algemene ledenvergadering bijeen zo vaak het dat nodig vindt, maar ten 

minste eenmaal per jaar.   

 De oproeping voor elke vergadering moet ten minste dertig dagen vóór de vergadering gebeuren door de leden de agenda 

ter hand te stellen of toe te sturen naar hun adressen. Ieder lid heeft recht om op een vergadering agendapunten aan de 

orde te stellen.   

 Vaste of jaarlijkse agendapunten zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. 

 Voorzitter en secretaris van het dagelijks bestuur treden als voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering op; 

als de voorzitter of de secretaris afwezig is, treedt een van de andere dagelijks bestuursleden als voorzitter of secretaris op; 

kan ook op deze wijze geen voorzitter of secretaris worden gevonden, dan voorziet de algemene ledenvergadering hierin 

zelf.   

 Als een/tiende gedeelte van het aantal leden daar om vraagt, moet het dagelijks bestuur een algemene ledenvergadering 

bijeenroepen; die leden moeten dat wel schriftelijk doen en daarbij de reden voor zo'n vergadering opgeven; het dagelijks 

bestuur moet zo'n vergadering dan binnen dertig dagen na dat verzoek bijeenroepen; als het dagelijks bestuur niet binnen 

die termijn aan dat verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de in dit 

artikel bedoelde wijze of door een advertentie in ten minste één veel gelezen landelijk dagblad; zo nodig voorziet de 

vergadering dan zelf in haar leiding en in het notuleren van het verloop van die vergadering. 

   

stemming en quorum 

20. Alleen leden hebben stemrecht. De algemene ledenvergadering neemt, als deze statuten niet  

 anders bepalen, haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen. 

 De algemene ledenvergadering kan alleen maar besluiten nemen als ten minste een/twintigste gedeelte van het aantal 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Per brief of e-mail uitgebrachte stemmen tellen mee voor zowel het quorum als de 

stemming.   

 Is op een algemene ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan daarna meteen 

een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden, in welke vergadering (ongeacht het aantal dan aanwezige 

of vertegenwoordigde leden) over dezelfde onderwerpen als van de vorige vergadering besluiten kunnen worden genomen 

met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen.   

 Stemmingen over personen moeten schriftelijk en, behoudens bij verkiezingen, met twee/derde meerderheid plaatsvinden, 

maar als niemand van de leden zich daartegen verzet, mag de vergadering haar besluit bij acclamatie nemen.   

 Bij staken van stemmen over personen anders dan bij verkiezingen, volgt een herstemming; als dan weer de stemmen 

staken, is het voorstel verworpen.   

 Het stemmen over personen bij verkiezingen moet gebeuren met een absolute meerderheid van stemmen; verwerft 

niemand over wie gestemd wordt de absolute meerderheid, dan moet herstemming plaatsvinden tussen de personen die 
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de meeste stemmen behaalden; bij deze herstemming is de gewone meerderheid van stemmen beslissend.   

 Stemmingen over zaken gebeuren mondeling, tenzij het dagelijks bestuur of de vergadering tot schriftelijke stemming 

besluit.  Bij staken van stemmen over zaken is het 

 

 voorstel verworpen. Blanco-stemmen en ongeldige stemmen tellen voor de besluitvorming niet mee.  

 Alle schriftelijke stemmingen moeten gebeuren met ongetekende, gesloten briefjes.   

  

vertegenwoordiging 

21. Een lid mag een ander lid volmacht geven om hem op een algemene ledenvergadering te vertegenwoordigen om daar 

namens hem het woord te voeren en te stemmen; zo'n volmacht moet schriftelijk gegeven worden; een lid kan maximaal 

vier andere leden vertegenwoordigen. 

 

toehoorders 

22. Alleen leden hebben toegang tot de vergadering, tenzij de algemene ledenvergadering besluit bepaalde andere personen 

die geen lid zijn, voor de vergadering uit te nodigen. Deze andere personen kunnen voor de officiële opening van de 

vergadering door de voorzitter maximaal vijf minuten spreektijd krijgen. Een verzoek daartoe moet bij het dagelijks bestuur 

worden ingediend. Het dagelijks bestuur mag een dergelijk verzoek zonder opgave van redenen weigeren.   

 

 

Hoofdstuk 4 

Het instellen van commissies 

23. De algemene ledenvergadering en het dagelijks bestuur mogen commissies instellen. Samenstelling en doel van commissies 

die door het dagelijks bestuur zijn ingesteld, behoeven goedkeuring door de clubvergadering.  

 Er is een aantal vaste commissies waarvan het doel en de werkwijze zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement.  

  

Hoofdstuk 5 

Leden 

aanmelding voor het lidmaatschap 

24. Wie lid van de vereniging wil worden, moet zich daarvoor schriftelijk opgeven bij het dagelijks bestuur van de vereniging. 

Over het toelaten van een lid beslist het dagelijks bestuur. Als het dagelijks bestuur iemand niet als lid van de vereniging 

toelaat, moet het de afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de 

afwijzing in kennis stellen. 

 Wie door het dagelijks bestuur niet als lid wordt toegelaten, kan tegen dat bestuursbesluit bij de algemene ledenver-

gadering in beroep komen; dat beroep moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de afgewezene het bericht van afwijzing 

van het dagelijks bestuur heeft ontvangen.  

 De algemene ledenvergadering moet op de eerstvolgende algemene ledenvergadering nadat de afgewezene bij haar in 

beroep is gegaan over dat beroep een besluit nemen; het dagelijks bestuur moet de uitslag van het besluit van de algemene 

ledenvergadering aan de afgewezene terstond schriftelijk meedelen.  

  

rechten en plichten 

25 Naast hetgeen in deze Statuten is geregeld, zijn de rechten en plichten van leden geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 

   

einde van het lidmaatschap 

26. Het lidmaatschap eindigt:   

 • door opzegging door het lid;   

 • door opzegging door het dagelijks bestuur namens de vereniging;   

 • door ontzetting uit het lidmaatschap door de algemene ledenvergadering; 

 • door overlijden van het lid.  

 

opzegging van het lidmaatschap door het lid 

27. Als een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen, moet hij dat schriftelijk en ten minste dertig dagen vóór het einde van het 

verenigingsjaar opzeggen. 
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opzegging van het lidmaatschap door de vereniging 

28. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid beëindigen als het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging zoals 

opgesomd in het Huishoudelijk Reglement niet nakomt of als om welke reden dan ook redelijkerwijs van de vereniging niet 

gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap laat voortduren. 

 De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging gebeurt door het dagelijks bestuur; het dagelijks bestuur moet 

dat schriftelijk doen en het lid daarbij de reden voor de opzegging meedelen.   

 Het lid kan tegen het bestuursbesluit waarbij hem zijn lidmaatschap is opgezegd, bij de algemene ledenvergadering in 

beroep gaan. 

   

ontzetting uit het lidmaatschap 

29. De algemene ledenvergadering kan besluiten een lid uit het lidmaatschap te ontzetten; zij kan zo'n besluit alleen maar 

nemen als het lid in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of besluiten van de vereniging handelt of als het lid 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.   

 Meteen na zo'n besluit van de algemene ledenvergadering stelt het dagelijks bestuur het lid daarvan schriftelijk op de 

hoogte en deelt hem daarbij de reden voor de ontzetting mee. 

   

schorsing van een lid 

30. Het dagelijks bestuur kan een lid voor een periode van ten hoogste drie maanden schorsen; het dagelijks bestuur moet zijn 

besluit schriftelijk aan het lid meedelen en hem daarbij ook de reden van de schorsing opgeven.   

 Zolang zijn schorsing duurt, mag het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen, maar moet hij wel zijn financiële 

verplichtingen jegens de vereniging blijven nakomen.   

 Het lid kan tegen het schorsingsbesluit van het dagelijks bestuur bij de algemene ledenvergadering in beroep komen. 

 

beroep 

31. Het lid dat geschorst is of aan wie het lidmaatschap is opgezegd, kan in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering; de 

termijn waarbinnen zo'n lid in beroep kan gaan, bedraagt vier weken.   

 De algemene ledenvergadering moet op de eerstvolgende vergadering nadat het lid bij haar in beroep is gegaan een 

gemotiveerde uitspraak doen en die schriftelijk aan het lid meedelen. 

   

donateurs 

32. Donateurs van de vereniging zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard elk jaar een 

geldelijke bijdrage of bijdrage in natura aan de vereniging te geven.  

 

Hoofdstuk 6 

Aangesloten Clubs 

definitie 

33. Elke lokale scrabbleclub gevestigd in Nederland kan zich aansluiten bij de vereniging. Een club wordt erkend door de 

vereniging wanneer er minimaal vijf verenigingsleden zijn ingeschreven, van wie er één fungeert als voorzitter en indien er 

regelmatig scrabblepartijen in clubverband worden gespeeld.   

 

overige bepalingen 
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34. Specifieke rechten en plichten zijn vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2020. Alle versies met 
een eerdere datum, dan wel geen datum, verliezen hiermee hun rechtsgeldigheid. 
 

Hoofdstuk 1 Bestuur 
 

Artikel 1.1 Algemeen 
 

1.1.1 Dagelijks bestuur 
De werkzaamheden van het dagelijks bestuur alsmede van ieder afzonderlijk bestuurslid worden met inachtneming 
van de bepalingen van de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement door de algemene ledenvergadering vastgesteld 
en gecontroleerd.  

1.1.2 Algemene ledenvergadering 
In ieder geval worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering de begroting voor het komende kalenderjaar en 
de jaarstukken van het voorgaande kalenderjaar ter goedkeuring voorgelegd. De jaarstukken als bedoeld in artikel 
16 van de Statuten, worden uiterlijk twee weken vóór aanvang van de vergadering beschikbaar gesteld. Moties, 
ondertekend door ten minste vijf individuele leden, kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.  
Op de algemene ledenvergadering moet door de aanwezige individuele leden een presentielijst worden getekend. 
Indien het tekenen van de presentielijst wordt nagelaten, wordt het betreffende individuele lid geacht niet 
aanwezig te zijn, met uitzondering van hen die per brief of e-mail hebben gestemd.  
Op de presentielijst worden ook de eventuele machtigingen aangetekend. Indien aantekening van een machtiging 
wordt nagelaten, wordt de betreffende machtiging geacht niet afgegeven te zijn.  
 

Artikel 1.2 De voorzitter 
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij leidt de vergadering van het dagelijks 
bestuur en de algemene ledenvergadering en stelt de onderscheidelijke agenda’s daarvoor op. De voorzitter heeft 
het recht de beraadslagingen te doen beëindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht; hij is 
echter verplicht deze weer te hervatten indien een/derde van de op de betreffende vergadering aanwezige leden 
het verlangen daartoe kenbaar maakt.  
Hij draagt zorg voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en verder alle regelingen en 
bepalingen.  

Artikel 1.3 De secretaris 
De secretaris is belast met het notuleren van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene 
ledenvergadering. Hij moet de notulen van bestuursvergaderingen binnen veertien dagen na de 
bestuursvergadering opmaken, verspreiden binnen het bestuur en de notulen van de algemene ledenvergadering in 
het eerstvolgende verenigingsblad publiceren of los verzenden naar de leden als het blad niet binnen een redelijke 
termijn verschijnt. 
De secretaris voert de administratie en de correspondentie van de vereniging. Hij neemt kennis van de ingekomen 
stukken en doet daarvan mededeling aan het bestuur. Hij draagt er zorg voor dat alle uitgaande stukken door hem 
en/of de voorzitter indien het belang dat vereist, worden ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken een kopie 
te behouden. Het verenigingsarchief wordt door de secretaris beheerd. De secretaris brengt jaarverslag uit op de 
algemene ledenvergadering. 

Artikel 1.4 De penningmeester 
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is belast met de inning van de inkomsten en de betaling 
van de uitgaven. Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en de lasten van de 
vereniging te allen tijde gecontroleerd kunnen worden. Betalingen uit de kas worden door hem niet gedaan dan 
tegen behoorlijke kwitanties.  
De vereniging beschikt over een vaste kascommissie. De kascommissie heeft twee leden die elk jaar tijdens de 
algemene ledenvergadering worden gekozen uit de leden van de vereniging. Eventueel is er ook een reservelid van 
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de kascommissie benoemd. Zo mogelijk is telkens één van de leden van de kascommissie het jaar ervoor ook lid 
geweest van de kascommissie. De kascommissie controleert de rekening en verantwoording en de daarbij 
behorende bescheiden.  
In de algemene ledenvergadering brengen zij verslag uit van hun bevindingen.  
Jaarlijks maakt de penningmeester voor de algemene ledenvergadering:  

• Een rekening en verantwoording over het door hem gevoerde beheer met de daarbij behorende bescheiden 
betreffende het afgelopen kalenderjaar.  

• Een begroting betreffende inkomsten en uitgaven voor het nieuwe kalenderjaar.  
Voordat deze stukken in de algemene ledenvergadering worden behandeld, dienen zij ter goedkeuring aan het 
bestuur te worden voorgelegd. De penningmeester verleent de kascommissie inzage in deze stukken.  
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering strekt de penningmeester tot 
ontheffing van het gevoerde beheer (decharge).  
 

Hoofdstuk 2 Commissies 
 

Artikel 2.1 De Overkoepelende Taalcommissie 
De Overkoepelende Taalcommissie (OTC) is verantwoordelijk voor uitvoering van en voorlichting over de 
taalreglementen. De OTC bestaat uit vertegenwoordigers van de SBNL, het Nederlandstalig Scrabbleverbond (NTSV) 
en de Malino-federatie. De OTC werkt aan de samenstelling en herziening van de Scrabblewoordenlijst (SWL). Elke 
publicatie van de taalcommissie blijft na de inwerkingtreding daarvan normbepalend tot een volgende, aangepaste 
versie verschijnt en in werking treedt.  
Elke wijziging in de taalreglementen kan uitsluitend plaatsvinden binnen de OTC. 
 

Artikel 2.2 Overige commissies 
Naast de OTC kunnen er voor bepaalde zaken commissies of werkgroepen worden ingesteld, al dan niet met een 
tijdelijk karakter. Commissies met een vast karakter dienen telkens in een nieuwe versie van het Huishoudelijk 
Reglement nader te worden toegelicht.  
Toernooien en kampioenschappen worden gespeeld volgens de regels van de SBNL en vallen zodoende onder de 
verantwoordelijkheid van de SBNL. Te denken valt hierbij aan door verenigingen georganiseerde toernooien en het 
NKPS (puntenscrabble), het NKDS (duplicate-scrabble) en het NKWS (wedstrijdscrabble). Deze drie Nederlandse 
Kampioenschappen hebben een “open karakter”, zodat ook niet-SBNL-leden kunnen deelnemen. Niet-SBNL leden 
betalen € 2,00 extra om te kunnen deelnemen. Vanzelfsprekend kunnen zij ook direct lid worden.  
Ook is het bestuur van de SBNL verantwoordelijk voor de interland Nederland-België die om de twee jaar in 

Nederland wordt gehouden (om het andere jaar organiseert het NTSV de interland in België). De SBNL nodigt het 

benodigde aantal spelers voor Nederland uit. Het aantal spelers wordt in overleg met het NTSV vastgesteld.  

Hoofdstuk 3 Leden 
Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn, tenzij anders is aangegeven.  
 

Artikel 3.1 Algemeen 
Het lidmaatschap kan worden aangegaan door een e-mail te sturen aan het bestuur met daarin de naam, het adres, 
het e-mailadres en de geboortedatum van het nieuwe lid of door contributie over te maken naar de vereniging 
onder vermelding van de genoemde informatie. 
De kosten van een lidmaatschap bestaan uit de jaarlijkse contributie. De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks 
door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Elk lid dient de contributie op tijd en in één keer te voldoen. Elk lid krijgt een vast lidmaatschapsnummer dat bij 
correspondentie altijd dient te worden vermeld en op SBNL-toernooien geldt als spelersnummer.  
 

Artikel 3.2 Verplichtingen 
Elk lid wordt geacht zijn of haar jaarlijkse contributie tijdig te betalen. Elk lid wordt geacht zich positief met scrabble 
bezig te houden en het spel scrabble zo veel mogelijk naar buiten toe te promoten.  
Elk lid verplicht zich tot het naleven van de regels, opgesteld en vermeld in de Statuten en het Huishoudelijke 
Reglement van de vereniging.  
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Artikel 3.3 Rechten 

Elk lid krijgt gratis het verenigingsblad toegezonden. Elk lid krijgt korting op het aanschaffen van diverse middelen 
welke via de vereniging te koop zijn en direct of indirect met scrabble in de breedste zin van het woord te maken 
hebben. De exacte hoogte van de korting wordt per keer vastgesteld. Alleen leden hebben recht op deelname aan 
de Nederlandse kampioenschappen, tenzij het als “open kampioenschap” wordt aangekondigd. Dan zijn ook niet-
SBNL-leden van harte welkom. 
Alleen individuele leden die tevens lid zijn van een bij de vereniging aangesloten club, hebben recht op deelname 
aan het Nederlandse clubkampioenschap.  
 

Artikel 3.4 Beëindiging lidmaatschap 
Een lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd en vangt aan per 1 januari van elk kalenderjaar. Opzegging 
kan tussentijds, echter zonder recht op restitutie van de contributie dan wel kwijtschelding daarvan indien het lid 
dat nog verschuldigd is. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email tot één maand vóór aanvang van het nieuwe 
kalenderjaar.  
 

Artikel 3.5 Gebruik adresgegevens van leden 
Adresgegevens van leden worden slechts ter beschikking van derden gesteld na toestemming van het dagelijks 
bestuur, het desbetreffende lid en indien het belang van de leden of de vereniging daarmee is gediend. Hierbij 
wordt volledig gehandeld naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 

Hoofdstuk 4 Spelregels 
 

Artikel 4.1 Algemeen 
Om bij alle aangesloten scrabbleclubs op een eenvormige manier te scrabbelen heeft de vereniging spelregels en 
afspraken vastgelegd die van kracht zijn op alle officiële scrabblewedstrijden. Met officiële wedstrijden worden 
bedoeld alle wedstrijden die onder auspiciën van de vereniging en/of de bij de vereniging aangesloten scrabbleclubs 
plaatsvinden, zoals de landelijke SBNL-clubtoernooien, Nederlandse individuele kampioenschappen en 
clubkampioenschappen. Voor zover mogelijk worden ook tijdens niet-officiële toernooien de geldende spelregels 
nageleefd. 
 

Artikel 4.2 De scrabblereglementen 
Alle regels omtrent ruilen, noteren, toegestane woorden, tijdslimieten, ranglijsten en dergelijke, worden vermeld in 
de separate door het bestuur beheerde scrabblereglementen. Er bestaan officiële reglementen ten aanzien van 
punten-, duplicate- en wedstrijdscrabble.  
 

Artikel 4.3 SBNL-Toernooien 
Een clubtoernooi mag zich een officieel SBNL-toernooi noemen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

• Het toernooi dient open te staan voor ieder SBNL-lid dat wil meespelen. Tevens kan de organisatie anderen 
toelaten die ter plekke lid kunnen worden van SBNL.  

• Het aantal ronden in een toernooi wordt bepaald door de organisatie, evenals de manier waarop de uitslag 
wordt bepaald. Vanzelfsprekend is het Handboek Toernooien daarin leidend. 

• Er wordt gespeeld volgens de desbetreffende regels van de door het bestuur van de SBNL vastgestelde 
spelreglementen en het door het door de OTC vastgestelde taalreglement.  

• De jurering wordt uitgevoerd onder auspiciën van het SBNL-bestuur.  

 
Hoofdstuk 5 Competities 

De regelgeving en opzet van de eigen clubcompetities wordt geheel overgelaten aan de clubs zelf.  
 

Hoofdstuk 6 Slotbepaling 
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In alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Ieder lid heeft 
recht op verstrekking van een gratis exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze bescheiden 
staan ook op de website van de bond. 
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BESTUUR EN COMMISSIES 
 

Voorzitter: Rudy Kuijpers, 

  Leeuweriklaan 28 2289 EG Rijswijk 

  Tel: 06-14815863; e-mail: rudykuijpers197@gmail.com 

 

Secretaris: Wytze Groen, 

  P.W.A. Park 335, 3905 CK Veenendaal  

  tel.: 06 5727 0484; e-mail: wytze.scrabble@gmail.com 

 

Penningmeester: Jeanette Bree, 

  Brenninkmeijerlaan 38, 3829AM Hooglanderveen 

  Tel: 033-4727238; e-mail: scrabble@kpnmail.nl 

 

 

 

TAALCOMMISSIE 

 

Afgevaardigde: Henk Jongepier, 

  Touwbaan 96 4331 VA Middelburg 

  Tel: 06-28222661; e-mail: henkenada@zeelandnet.nl 

 

 

 

TOERNOOICOMMISSIE 

 

Leden:  Wytze Groen (zie bestuur) 

  Flip Kramer flip.kramer@gmail.com 

  

 

 

   REDACTIE:  

 

Opmaak en  Rudy Kuijpers,  

eindredactie:   Rudy Kuijpers, rudykuijpers197@gmail.com 

Distributie:   Flip Kramer, flip.kramer@gmail.com 
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TAAKVERDELING BINNEN SBNL 
 

 

Taak Omschrijving Bestuurslid Lid SBNL 

Organisatie interland Het organiseren van de tweejaarlijkse 
thuisinterland 

Dagelijks 
bestuur 

  

Organisatie toernooien NKPS (puntenscrabble) en (O)NKDS (duplicate) Wytze 
Groen 

Flip Kramer 

Ondersteuning 
toernooien 

Jurering, scores, standenlijsten puntenscrabble Wytze 
Groen 

Jan de Kruiff, 
Flip Kramer Scrabblemateriaal SBNL Opslag, onderhoud Wytze 

Groen 

 

Organisatie toernooien (O)NKWS (wedstrijdscrabble)   Koen v.Lankveld 

Bijhouden rankings STS-lijst, hoogste rondescores en toernooiscores 
 

Flip Kramer  

Magazine Zorgen dat er tijdig een nieuwe uitgave komt (3 x 
p.j.) 

 Rudy Kuijpers 

Magazine Kopij, correcties en opmaak  Rudy Kuijpers 

Magazine Laten drukken en verspreiden  Flip Kramer 

Overkoepelende 
taalcommissie 

Deelname en verantwoordelijk voor bemensing   Henk Jongepier 

Financieel jaaroverzicht Het totale jaarlijke financiële plaatje op papier 
zetten 

Penningm.   

Betalingen Drukwerk, kvk, declaraties (bestuurs)leden Penningm.   

Kascontrole Inzichtelijk kopij en correcties in- en uitgaven voor 
kascommissie controle 

Penningm. Kascommissie 

Leden contributies Bijhouden van deze administratie Penningm.   

Leden administratie Bijhouden van mutaties 
 

 Flip Kramer 

Kantoorbenodigdheden Op peil houden voorraad Secretaris   

Website Onderhoud, up-to-date houden  Flip Kramer 

Verkoop scrabblemat. Bestellingen verwerken, bijhouden voorraad Secretaris   

Mutaties bestuur Mutaties doorgeven aan Kamer van Koophandel Secretaris   

Ingekomen post / e-mail Doorsturen / behandelen en beantwoorden Secretaris   

Externe contacten Met o.a. Mattel, van Dale, NTSV, pers etc. Voorzitter   

A.L.V. Meestal eenmaal per jaar; datum en plaats 
vastleggen 

Voorzitter   

Bestuursvergaderingen Tweemaal per jaar een bestuursvergadering 
beleggen 

Voorzitter   
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SPEL- EN WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

1 PUNTENSCRABBLE   

I ALGEMEEN 

 

1) Er wordt gespeeld met de Nederlandse uitgave van SCRABBLE. 

 

2) Elk spel bevat 102*) blokjes met de volgende verdeling en letterwaarden 

(de letterwaarde staat tussen haakjes vermeld): 

 

 

  6 x A (1) 2 x H (4) 6 x O  (1) 2 x V (4)  

  2 x B (3) 4 x I  (1) 2 x P  (3) 2 x W (5) 

  2 x C (5)   2 x J (4) 1 x Q  (10) 1 x X (8) 

  5 x D (2) 3 x K (3) 5 x R  (2) 1 x Y (8) 

18 x E (1)   3 x L (3) 5 x S  (2) 2 x Z (4) 

  2 x F (4) 3 x M (3) 5 x T  (2) 2 x blanco 

  3 x G (3)  10 x N (1) 3 x U  (4) 

 

3) Er wordt met twee spelers aan één bord gespeeld. De speelduur van een partij op scrabbleclubs en –

toernooien is 90 minuten. 

 
*) Sinds medio 2000 zijn de twee IJ-blokjes in het door Mattel uitgegeven Scrabble-spel vervangen door 

een extra F en S.  

 

II BEGIN VAN HET SPEL 

 

1) Vóór de aanvang van het spel controleren de spelers of alle letterblokjes volgens de bovenstaande 

verdeling aanwezig zijn. 

 

2) Alle blokjes worden vervolgens in het letterzakje gedaan en goed door elkaar geschud. 

Beide spelers trekken nu één blokje. Wie de letter heeft die het dichtst bij het begin van het alfabet ligt mag 

beginnen te spelen. De blanco blokjes tellen in dit geval niet mee. Indien beide spelers dezelfde letter hebben, 

wordt opnieuw getrokken. De getrokken letters worden daarna weer terug in het zakje gedaan. 

3) De spelers trekken nu elk 7 blokjes, die zij vóór zich op het rekje plaatsen; de overige blokjes blijven in het 

letterzakje. Een speler die (per ongeluk) een blokje teveel heeft getrokken, laat de medespeler - zonder te 

kijken - een willekeurig blokje van zijn rekje nemen en in het letterzakje terugdoen. 

 

III VERLOOP VAN HET SPEL 
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1) De eerste speler combineert twee of meer letters tot een woord en plaatst dit  horizontaal of verticaal, op het 

bord met één van de letters op het middelste vakje (gemerkt met *). Diagonaal gelegde woorden zijn niet 

toegestaan.  

Zie ook III-7 m.b.t. de ruilregel en III-8.  

 

2) De speler telt nu zijn punten en noemt het totaal dat vervolgens genoteerd wordt. Dan neemt hij nieuwe 

letters voor het aantal dat hij op het bord heeft gelegd, zodat er weer zeven letters op zijn rekje staan.De 

spelers trekken nu elk 7 blokjes, die zij vóór zich op het rekje plaatsen; de overige blokjes blijven in het 

letterzakje. 

 

3) De tweede speler, en vervolgens ieder op zijn beurt, voegt één of meer letters toe aan de woorden op het 

bord, op die wijze nieuwe woorden vormend. 

De letters waarmee men speelt, moeten steeds op één lijn op het bord geplaatst worden, horizontaal of 

verticaal. Ze moeten complete woorden vormen met alle woorden of letters die al op het  bord liggen en 

waar zij onder, boven of naast komen te liggen. 

De speler krijgt punten voor alle gevormde en/of gewijzigde woorden. 

 

4) Nieuwe woorden mogen worden gevormd door:  

i) toevoeging van één of meer letters aan een woord dat al op het bord ligt 

ii) een woord rechthoekig te plaatsen aan een woord dat al op het bord ligt 

iii) het plaatsen van een woord parallel aan een woord dat al op het bord ligt 

De beurt is beëindigd, door het tellen, noemen en noteren van de punten (en eventueel het noteren van het/de 

gelegde woord/en). 

 

5) Hiermee zijn de letters definitief geplaatst en daarna mogen ze niet meer worden verplaatst of verwijderd. 

 

6) In het spel bevinden zich twee blanco blokjes die voor elke gewenste letter gebruikt mogen worden. Als een 

speler een blanco blokje gebruikt, moet hij aangeven welke letter dit voorstelt en geen van beide spelers 

mag dit gedurende het spel veranderen. 

De blanco blokjes mogen gedurende het spel niet door een letter worden vervangen. 

 

Ruilregel 

Voorafgaande aan het gestelde in III-1 tot en met III-3 mogen aan het begin van het spel beide spelers 

desgewenst hun beurt gebruiken om één of meer letters op het rekje ten hoogste drie beurten achter elkaar 

te ruilen. 

Voor wie daarna wil ruilen geldt de regel: steeds éénmaal ruilen (aantal letters naar keuze) onder de 

volgende voorwaarden:  

- bij de voorafgaande beurt is minimaal één letter weggelegd 

- er moeten 16 of meer blokjes in het zakje zitten. 

De controle hierop gebeurt door de medespeler. Het ruilen gaat als volgt: de te ruilen blokjes worden 

omgedraaid en een zelfde aantal nieuwe letters wordt uit het zakje gehaald. Daarna worden de geruilde 

letters in het zakje teruggedaan. 

 

7) Het is niet toegestaan een beurt over te slaan. 

Indien de eerste speler - na driemaal te hebben geruild - geen woord kan vormen, mag in overleg met de 

jury opnieuw worden gestart met het spel. 

De reeds verstreken tijd wordt evenwel niet ingehaald, maar gaat in mindering op de maximale speeltijd. 
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8) Bij twijfel of een woord goed is wordt gebruik gemaakt van de geldende uitgaven van de officiële Scrabble-

woordenlijst (SWL), het officiële Scrabble-taalreglement van de SBNL en het NTSV en Van Dale’s Groot 

Woordenboek der Nederlandse Taal. 

 

9) Voordat een woord definitief geplaatst wordt (zie III-5) mag een speler het aan de jury voorleggen ter 

goedkeuring. Op landelijke Scrabbletoernooien mogen tijdens een spel ten hoogste 10 woorden per speler 

worden opgevraagd. Een lijstje met tweeletterwoorden ligt op elke speeltafel.  

 

10) De controle van een woord aan de hand van de hiervoor onder III-9 genoemde uitgaven mag in principe niet 

door de spelers zelf plaatsvinden. 

 

11) Strafpuntenregel. 

Indien een woord, nadat het definitief is geplaatst, onjuist blijkt te zijn of  zodanig gelegd dat een onjuist 

woord is ontstaan, geldt de volgende strafpuntenregeling: bij degene die het woord gelegd heeft, worden de 

bij die beurt behaalde punten in aftrek gebracht, verhoogd met 20 extra strafpunten. Bij de tegenspeler 

worden geen strafpunten in aftrek gebracht. 

 

IV PUNTENTELLING 

 

1) Beide spelers noteren de eigen en de door de tegenstander behaalde scores en eventueel de geplaatste 

woorden. 

 

Aan het einde van iedere beurt wordt het behaalde aantal punten genoteerd, ook wanneer dit wegens ruilen 

nihil is. De puntenwaarde van elke letter staat onderaan het blokje aangegeven. 

Van het blanco blokje is de puntenwaarde nihil. 

 
2) Naast de beurtscore wordt steeds eveneens de totaalscore genoteerd. 
 

3) Het aantal punten voor elke beurt is het totaal aantal van puntenwaarden van de letters waarmee een woord is 
gevormd  en/of gewijzigd gedurende het spel, verhoogd met de premiewaarde verkregen door het plaatsen van 
letters op een premiehokje. 

 

4) Premieletterhokje: 

Een lichtblauw gekleurd hokje verdubbelt de punten van de  erop geplaatste letter; een donkerblauw hokje 

verdriedubbelt de puntenwaarde. 

 

5) Premiewoordenhokje: 

De puntenwaarde van het gehele woord wordt verdubbeld 

indien één van de letters op een roze hokje komt te staan en wordt verdriedubbeld indien één van de letters 

op een rood hokje komt te staan. Wanneer één van de letters van een woord gelijktijdig op een 

premieletterhokje wordt geplaatst, dan telt men eerst de premie voor deze letter alvorens de puntenwaarde 

van het woord te verdubbelen of te verdriedubbelen. 

Indien een woord wordt gevormd dat 2 premiewoordenhokjes bedekt, dan wordt de totale waarde 2x 

verdubbeld (= 4 x de woordwaarde) of 2x verdriedubbeld (= 9 x de woordwaarde). 
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N.B.: het middelste hokje van het veld (gemerkt met *) is roze,  waardoor het met het eerste woord behaalde 

puntenaantal wordt verdubbeld. 

 

6) De bovengenoemde letter- en woordpremies gelden alleen voor  de speler die deze hokjes voor de eerste 

keer bedekt. In de volgende beurten telt hiervoor alleen de letterwaarde. 

 

7) Ook wanneer een blanco blokje op een roze of rood hokje wordt geplaatst,  wordt het totaal van de 

puntenwaarde van het woord verdubbeld respectievelijk verdriedubbeld, ondanks het feit dat het blanco 

blokje zelf geen puntenwaarde heeft. 

 

8) Wanneer men door één plaatsing twee of meer woorden vormt tellen alle woorden mee. De 

gemeenschappelijke letter(s) wordt (worden) bij elk nieuw gevormd woord meegerekend, eventueel met de 

volle premiewaarde. 

 

9) Indien een speler alle zeven letters bij één beurt tegelijk plaatst, dan krijgt hij hiervoor 50 punten extra. 

 

V EINDE VAN HET SPEL 

 

1) Het spel wordt beëindigd wanneer: 

a) de van tevoren afgesproken speeltijd is verstreken, óf 

b) geen van beide spelers meer in staat is om één of meer letters op het bord te plaatsen,  

c) één van beide spelers geen letters meer heeft én beide spelers een gelijk aantal speelbeurten hebben 

gehad. 

Indien één van beide spelers uitsluitend letters heeft die (op enig moment) niet meer op het speelbord kunnen 

worden geplaatst, dan mag hij deze letters niet meer gebruiken, ook al zou dit door een volgend woord van zijn 

medespeler mogelijk zijn geworden (zie ook III-8: het is niet toegestaan een beurt over te slaan). 

De medespeler mag daarna zijn letters op het speelbord plaatsen, ongeacht het resterende aantal beurten. 

 

2) Indien na beëindiging van het spel de spelers nog letters op hun rekje hebben staan, dan wordt hun 

totaalscore verminderd met het totaal van de puntenwaarden van die letters. Eventueel in het letterzakje 

overgebleven letters blijven hierbij buiten beschouwing. 

Indien dit door de spelleiding is vereist, dient men het spel ter goedkeuring voor te leggen aan de jury 

voordat de geplaatste letters worden terug gedaan in het letterzakje en het spel wordt opgeruimd. 

 

3) Degene met de hoogste totaalscore is winnaar van het spel. 

 

2 WEDSTRIJDSCRABBLE 

 

I ALGEMEEN 

1) Er wordt gespeeld met de Nederlandse uitgave van  SCRABBLE. 

2) Voor de letterverdeling en puntenwaarde van de letters wordt verwezen naar het hiervóór vermelde 

spelreglement voor puntenscrabble (I-2). 

3) Er wordt met twee spelers aan één bord gespeeld. De speelduur van een partij is 70 minuten. Indien met 

een wedstrijdklok wordt gespeeld heeft elke speler 35 minuten speeltijd. 
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II BEGIN VAN HET SPEL 

1) Vóór de aanvang van het spel controleren de spelers of alle letterblokjes volgens de eerder vermelde 

verdeling aanwezig zijn. 

2) Alle blokjes worden vervolgens in het letterzakje gedaan en goed door elkaar geschud. 

3) Beide spelers trekken nu één blokje. Wie de letter heeft die het dichtst bij het begin van het alfabet ligt mag 

beginnen te spelen. De blanco blokjes tellen in dit geval niet mee. Als beide spelers dezelfde letter hebben, 

wordt opnieuw getrokken. De getrokken letters worden daarna terug in het zakje gedaan. 

4) De spelers trekken nu elk 7 blokjes, die zij vóór zich op het rekje plaatsen; de overige blokjes blijven in het 

letterzakje. 

5) Een speler die (per ongeluk) een blokje teveel heeft getrokken, laat de medespeler - zonder te kijken - een 

willekeurig blokje van zijn rekje nemen en in het letterzakje terugdoen. 

6) Bij het gebruik van een wedstrijdklok stelt de niet-beginnende speler de klok van de beginnende speler in 

werking. 

 

III VERLOOP VAN HET SPEL 

1) De eerste speler combineert twee of meer letters tot een woord en plaatst dit, horizontaal of verticaal, op 

het bord met één van de letters op het middelste vakje (gemerkt met *). Diagonaal gelegde woorden zijn 

niet toegestaan. Zie ook III-7 m.b.t. de ruilregel en III-8. 

2) De speler telt nu zijn punten en noemt het totaal. Beide spelers noteren de gescoorde punten en het 

gelegde hoofdwoord. Indien met een wedstrijd-klok wordt gespeeld, stelt hij vervolgens de klok van zijn 

medespeler in werking. Dan neemt hij nieuwe letters voor het aantal dat hij op het bord heeft gelegd, zodat 

er weer zeven letters op zijn rekje staan. 

3) De tweede speler, en vervolgens ieder op zijn beurt, voegt één of meer letters toe aan de woorden op het 

bord, op die wijze nieuwe woorden vormend. De letters waarmee men speelt, moeten steeds op één lijn op 

het bord geplaatst worden, horizontaal of verticaal. Ze moeten complete woorden vormen met alle woorden 

of letters die al op het bord liggen en waar zij onder, boven of naast komen te liggen. De speler krijgt 

punten voor alle gevormde en/of gewijzigde woorden. 

 

4) Nieuwe woorden mogen worden gevormd door: 

a) toevoeging van één of meer letters aan een woord dat al op het bord ligt 

b) een woord rechthoekig te plaatsen aan een woord dat al op het bord ligt het plaatsen van een woord 
parallel aan een woord dat al op het bord ligt 

5) De beurt is beëindigd door het tellen, noemen en noteren van de punten; hiermee zijn de letters definitief 

geplaatst en daarna mogen ze niet meer worden verplaatst of verwijderd, tenzij het woord door de 

medespeler is aangevochten en afgekeurd: zie hierover III-9. 

Tevens moeten de getrokken letters (door de speler zelf), het gelegde hoofdwoord en de coördinaten van 

de eerste letter ervan (door beide spelers) worden genoteerd. 

 

6) In het spel bevinden zich twee blanco blokjes die voor elke gewenste letter gebruikt mogen worden. Als een 

speler een blanco blokje gebruikt, moet hij aangeven welke letter dit voorstelt en  geen van beide spelers 

mag dit gedurende het spel veranderen. De blanco blokjes mogen gedurende het spel niet door een letter 

worden vervangen. 

 
7) Ruilregel 

Voorafgaande aan het gestelde in III-1 tot en met III-3 mogen aan het begin van het spel beide spelers 

desgewenst hun eerste beurt gebruiken om één of meer letters op het rekje te ruilen. Als een speler 

eenmaal een woord heeft gelegd, geldt voor de volgende beurten als ruilregel: 

-  bij de voorafgaande beurt is minimaal één letter weggelegd; 
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-  er moeten 16 of meer blokjes in het zakje zitten. 

De controle hierop gebeurt door de medespeler. Het ruilen gaat als volgt: de te ruilen blokjes worden 

omgedraaid (de letterzijde naar onder) en naast het rekje op de tafel gelegd. Vervolgens wordt een zelfde 

aantal nieuwe letters uit het zakje gehaald en op tafel gelegd. Pas daarna mogen de geruilde letters in het 

zakje teruggedaan worden. 

8) Het is niet toegestaan een beurt over te slaan. Als de beginnende speler na de eerste ruilbeurt (van 

hemzelf en van de medespeler) meent geen woord te kunnen vormen, mag hij na toestemming van de jury 

nogmaals ruilen. Indien de jury van mening is dat er wel een woord kan worden gevormd, krijgt hij geen 

toestemming om nogmaals te ruilen. Kan hij geen woord vinden dan gaat zijn beurt voorbij en krijgt hij 20 

strafpunten.  

 Ook in het verdere verloop van het spel kan na een ruilbeurt, waarna een speler meent geen woord meer te 

kunnen vormen, dezelfde methode worden toegepast. 

9) Woord aanvechten. 

Een gelegd woord mag door de medespeler worden aangevochten en aan de jury ter beoordeling worden 

voorgelegd. Dit moet gedaan worden vóórdat de klok in werking is gesteld of uiterlijk binnen 20 seconden na het 

in werking stellen van de klok. In dat geval moeten beide klokken worden stilgezet tot de jury een beslissing 

heeft genomen. De speler die van plan is een woord in twijfel te trekken, moet dit onmiddellijk aan de 

medespeler kenbaar  maken, voordat deze nieuwe letters kan trekken.Indien het aangevochten woord niet 

goedgekeurd wordt, moeten de letters door de betreffende speler worden teruggenomen en is zijn beurt voorbij; 

de gescoorde punten vervallen en bovendien worden er 20 strafpunten in mindering gebracht. Indien het 

aangevochten woord echter juist blijkt te zijn, worden bij de speler die het woord heeft aangevochten 20 

strafpunten in mindering gebracht.  

Na afloop van de partij vindt er geen nacontrole door de jury plaats. De punten voor een foutief woord kunnen 

dus alleen in aftrek komen door het woord direct nadat het gelegd is aan te vechten volgens deze regel. 

 

10) Bij twijfel of een woord goed is wordt gebruik gemaakt van de geldende uitgaven van de Scrabble-

woordenlijst (SWL), het officiële Scrabble-taal-reglement van de SBNL en het NTSV en Van Dale’s Groot 

Woordenboek der Nederlandse Taal. 

 

11) De controle van een woord aan de hand van de hiervóór genoemde uitgaven mag niet door de spelers zelf 

plaatsvinden. 

 

IV PUNTENTELLING 

1) Beide spelers noteren de behaalde scores en het gelegde hoofdwoord en de coördinaten, alsmede de 

eigen getrokken letters. Er wordt een wit formulier gebruikt voor de beginnende speler en een gekleurd 

formulier voor de tegenspeler. 

 
2) Hoofdstuk IV punt 2 t/m 10 van het Spelreglement puntenscrabble is van overeenkomstige toepassing 

 

V EINDE VAN HET SPEL 

 

1) Het spel wordt beëindigd wanneer: 

 a)  de van tevoren afgesproken speeltijd is verstreken, óf 

 b)  geen van beide spelers meer in staat is om één of meer letters op het bord te plaatsen, óf 
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c) één van beide spelers geen letters meer heeft én beide spelers een gelijk aantal speelbeurten 

hebben gehad. 

 Bij het gebruik van een wedstrijdklok mag er, als van (een van) beide spelers de speeltijd 

verstreken is, doorgespeeld worden tot het spel afgelopen is zoals onder b) en c) is omschreven, 

met dien verstande dat voor elke minuut of deel van een minuut 10 strafpunten in mindering 

worden gebracht op het totaal van de betreffende speler(s). 

2) Indien één van beide spelers uitsluitend letters heeft die (op enig moment) niet meer op het speelbord 

kunnen worden geplaatst, dan mag hij deze letters niet meer gebruiken, ook al zou dit door een volgend 

woord van zijn medespeler mogelijk zijn geworden (zie III- 8: het is niet toegestaan een beurt over te 

slaan). De medespeler mag daarna zijn letters op het speelbord plaatsen, ongeacht het resterende aantal 

beurten.  

 

3) Indien na beëindiging van het spel de spelers nog letters op hun rekje hebben staan, dan wordt hun 

totaalscore verminderd met het totaal van de puntenwaarden van die letters. Eventueel in het letterzakje 

overgebleven letters blijven hierbij buiten beschouwing. Indien dit door de spelleiding is vereist dient men 

het spel ter goedkeuring voor te leggen aan de jury voordat de geplaatste letters worden teruggedaan in het 

letterzakje. 

 

4) Degene met de hoogste totaalscore is winnaar van het spel. 

 

3. DUPLICATESCRABBLE 

I ALGEMEEN 

1) Er wordt gespeeld met de Nederlandse uitgave van SCRABBLE 

 

2) Voor de letterverdeling en puntenwaarde van de letters wordt verwezen naar het hiervóór vermelde 

Spelreglement voor puntenscrabble. 

3) Elke speler gebruikt een eigen spelbord; de letterverzameling ligt met de letters open (bij voorkeur op 

alfabetische volgorde) naast het spelbord. 

 

II VERLOOP VAN HET SPEL 

1) Er is een spelleider; deze trekt bij elke beurt zeven blokjes uit het letter-zakje en noemt de getrokken letters 

hardop. Er zijn maximaal 22 beurten. 

2) Elke speler neemt uit zijn letterverzameling de door de spelleider genoemde blokjes. 

3) De spelers krijgen 3 minuten bedenktijd om een woord met een zo hoog mogelijke score te vinden en te 

noteren. Na 2 ½ minuut geeft de spelleider een signaal en daarna resteert een halve minuut voor het 

opschrijven van het woord  op een scoreformulier of een zogenaamd ‘beurtbriefje’ (zie ook IV-2). Nadat de 

tijd is verstreken wordt het scoreformulier of het beurtbriefje ingeleverd. 

4) Op de scoreformulieren of beurtbriefjes moeten de coördinaten van de eerste letter van het opgeschreven 

woord worden genoteerd, alsmede de legrichting (horizontaal of verticaal). Ook wordt de behaalde 

puntenwaarde zo nauwkeurig mogelijk vermeld. 

5) Het woord met de hoogste score wordt door alle spelers op het bord gelegd. De eventueel resterende 

letters gaan terug in het zakje of in de letterverzameling en daarna trekt de spelleider zeven nieuwe blokjes 

en noemt de getrokken letters. 
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III SPELREGELS 

1) De spelleider trekt de letters 'blind' uit het letterzakje; er moet bij elke beurt minimaal één klinker of 

medeklinker worden getrokken. De blanco blokjes en de Y gelden hierbij als klinker of als medeklinker, naar 

gelang de samenstelling van de getrokken letters. 

2) De spelleider noemt de getrokken letters volgens een tevoren afgesproken code, bijvoorbeeld: A van 

Amsterdam, B van Brugge enzovoorts (voor de codering volgens aardrijkskundige namen zie hoofdstuk IV-

1). 

3) Het blanco blokje wordt – voor zover mogelijk – vervangen door de letter waarvoor hij is gelegd. Als de 

letter niet meer voorradig is, blijft het blanco blokje op het bord liggen.  

4) De spelleider beslist welk hoogstscorende woord wordt gelegd. Als er  meerdere woorden met een gelijke 

hoogste score in een beurt worden bedacht door de spelers, wordt in het algemeen het woord gelegd 

waarbij het minst aantal letters nodig is, tenzij het spel daardoor zou komen vast te liggen. 

5) Elke speler ontvangt bij het begin van het spel:  

a) Een scoreformulier of een setje van 22 beurtbriefjes. Het formulier of het beurtbriefje moet na elke 
speelbeurt worden ingeleverd. 

b) Een formulier waarop de getrokken letters, het zelfbedachte woord met de behaalde score, en het 

woord met de hoogste score en de daarbij behaalde punten, kunnen worden genoteerd.  

Op de onder a) genoemde formulieren of beurtbriefjes wordt het woord vermeld volgens de regel van IV-2. 

Foutieve invulling heeft een nulscore tot gevolg. Het blanco blokje mag eventueel worden aangeduid, maar 

dit is niet verplicht. 

6) Alle ingeleverde woorden worden gecheckt aan de hand van de officiële Scrabble-woordenlijst, het officiële 

Scrabble-taalreglement van de SBNL en het NTSV, en Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse 

Taal.  

7) Overschrijding van de gestelde tijd (2 ½ minuten bedenktijd en een halve minuut voor het opschrijven) heeft 

een nulscore tot gevolg. 

8) Tijdens het spel mogen geen woordenboeken of woordenlijsten worden geraadpleegd, met uitzondering 

van het toegestane tweeletterlijstje. 

9) De spelleider of een daartoe aangewezen jurylid noteert eventueel de scores van alle spelers, nadat deze 

zijn gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Ook naverbetering na afloop van het spel is mogelijk. 

10) Het spel is ten einde indien er minder dan 7 letters overblijven, dan wel indien de overgebleven letters geen 

klinker of medeklinker bevatten.  

 

IV CODERING 

1) De letters worden op de volgende manier afgeroepen: 

 

 A Amsterdam  J Japan  S Spanje 

 B Brussel    K Kenia  T Tunesië 

 C China   L Luxemburg U Utrecht  

 D Denemarken  M Marokko V Venezuela 

 E Egypte   N Nederland W Waterloo 

 F Frankrijk  O Oostenrijk X Xantippe 

 G Griekenland  P Portugal Y Ypsilon 

 H Hongarije  Q Quebec  Z Zweden 

 I Italië   R Roemenië 

 

2) Op het scoreformulier moet het door de speler bedachte woord worden opgeschreven, met de juiste coördinaten 

en in de juiste legrichting. 
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WEBSITE 
 

Op www.scrabblebond.nl is de volgende informatie te vinden: 
 
 
Op de startpagina 
Actuele informatie over onder andere toernooien, nieuwe uitgaves, nieuws enz. 
 
 
In de linkerkolom informatie over  
 

• Agenda met data van te houden toernooien, vergaderingen enz. 

• Bestellingen formulier kan hier worden ingevuld 

• Scrabbleinfo over hulpmiddelen, scrabblewoordenlijst (swl), brochure spelreglement, query en info over 

toernooien 

• Contact adressen bestuur en commissies 

• Duplicatescrabble informatie over deze spelvorm 

• Downloads: scrabblefonts, spelreglement 

• Handboek  

• Lid worden inschrijfformulier 

• Scrabblelinks naar scrabble.pagina.nl 

• Scrabblemagazine voor downloaden de afgelopen 6 magazines. 

• Scrabbleverenigingen 

• Taal voor downloaden taalreglement en updates, twee- en drieletterwoordenlijsten en taaldossiers. 

• Toernooiuitslagen van de afgelopen 12 toernooien van puntenscrabble, ranking voor deelnemers aan 

puntenscrabbletoernooien, hoogste toernooiscore en hoogste rondescore. 

• Voordelen lidmaatschap 

• Duplicate met links waar men duplicatewedstrijden kan naspelen. 
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CONTROLEVEL VOORKANT 

A A A A A A B B C

C D D D D D E E E

E E E E E E E E E

E E E E E E  F F G

G G H H I I I I J

J K K K L L L M M

M N N N N N N N N

N N O O O O O O P

P Q R R R R R S S

S S S T T T T T U

U U V V W W X Y Z

Z
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CONTROLEVEL ACHTERKANT 

AB BE EB FA HO IT LA OF PA SA UP ZE

AD BI EG HU LI OH PF SI UT ZO

AF BO EH GA JA OI PI UW

AH BR EI GE IA JE MA OM PO TE

AI EL GO ID JU ME ON PU TI VA

AL CO EN IE MI OP TU

AM ER HA IK KA MU OS RA WA

AR DE ES HE IN KS RE UH WE

AS DO ET HI IO KU NA RI UI

AT EX HM IS NO UK YO

AU NU  
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PUNTENSCRABBLE VOORKANT

NAAM SPELER A ↓↓↓↓↓ SPNR ↓ NAAM SPELER B ↓↓↓↓↓ SPNR ↓

Beurt Gelegde woorden Score Totaal Gelegde woorden Score Totaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

-/- letters -/- letters

Subtotaal Subtotaal

Totaal Totaal

Gecontroleerd door:  
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PUNTENSCRABBLE ACHTERKANT 

SPNR →:                                   RONDE NR →→

Tafelnummer gevolgd door een A of een B   →→

Op te zoeken woorden in BLOKLETTERS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 - 10
12 - 10
13 - 10

Begin spel
Beide spelers trekken een letter uit het zakje.
Gebruik een blauwe of zwarte balpen, rood is voorbehouden aan de jury.
Degene die de letter trekt die het dichtst bij het begin van het alfabet zit begint 
(blanco blokjes tellen niet mee) en is speler A.
Noteer naam en spelersnummer op de voorkant van het formulier, speler A op de 
linkerhelft en speler B op de rechterhelft; op de achterkant het rondenummer,
spelersnummer en tafelnummer en een A voor speler A of een B voor speler B.
Maak duidelijke afspraken over de te leggen scrabbles/negenklappers.

Tijdens het spel
Op te vragen woorden in moeten in BLOKLETTERS worden geschreven.
Meerdere woorden mogen tegelijkertijd worden opgevraagd.
Noteer alle gelegde woorden (ook dwarswoorden) in BLOKLETTERS

Einde spel
Speler A of B heeft zijn/haar laatste letterblokje neergelegd (spelerB heeft nog wel 
een nabeurt), of geen van de spelers kan nog een letterblokje kwijt. 
Spelers vergelijken hun formulieren en zijn het met elkaar eens over de eindscore.
Door middel van handopsteken eindcontrole jury vragen  (blokjes NIET terug in het 
zakje doen).

Begin spel
Beide spelers trekken een letter uit het zakje.
Gebruik een blauwe of zwarte balpen, rood is voorbehouden aan de jury.
Degene die de letter trekt die het dichtst bij het begin van het alfabet zit begint 
(blanco blokjes tellen niet mee) en is speler A.
Noteer naam en spelersnummer op de voorkant van het formulier, speler A op de 
linkerhelft en speler B op de rechterhelft; op de achterkant het rondenummer,
spelersnummer en tafelnummer en een A voor speler A of een B voor speler B.
Maak duidelijke afspraken over de te leggen scrabbles/negenklappers.

Tijdens het spel
Op te vragen woorden in moeten in BLOKLETTERS worden geschreven.
Meerdere woorden mogen tegelijkertijd worden opgevraagd.
Noteer alle gelegde woorden (ook dwarswoorden) in BLOKLETTERS

Einde spel
Speler A of B heeft zijn/haar laatste letterblokje neergelegd (spelerB heeft nog wel 
een nabeurt), of geen van de spelers kan nog een letterblokje kwijt. 
Spelers vergelijken hun formulieren en zijn het met elkaar eens over de eindscore.
Door middel van handopsteken eindcontrole jury vragen  (blokjes NIET terug in het 
zakje doen).

NEE JA

AFSPRAKEN

SPELEN OM  9-KLAPPERS

BLANCO'S GEBRUIKEN BIJ START

EERST 9-KLAPPERS DAN PAS SCRABBLES

SCRABBLES LEGGEN OP 9-KLAPPERGEBIED

WANNEER ZAKJE LEEG, LETTER VOOR LETTER
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WEDSTRIJDSCRABBLE SPELER 1 VOORKANT 

Formulier speler 1 Ronde: Datum: Uitslag:

Speler 1: Speler 2:

Brt Letters Woord Co Pt Tot Woord Co Pt Tot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

A A A A A A       B B      C C      D D D D D      E E E E E E E E E E E E E E E E E E      

FF      G G G      H H      I I I I      J J      K K K      L L L      M M M      N N N N N N N N N N      

O O O O O O      P P      Q      R R R R R      S S S S S     T T T T T      U U U      V V

W W      X      Y      Z Z          
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WEDSTRIJDSCRABBLE SPELER 1 ACHTERKANT 

          

           Aantekeningen jury     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

          

Brt Woord Co Pt Tot Letters Woord Co Pt Tot 

32                   

33                   

34                   

35                   

36                   

37                   

38                   

39                   

40                   

41                   

42                   

43                   

44                   

  In mindering:        In mindering:       

  Eindtotaal:        Eindtotaal:       
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WEDSTRIJDSCRABBLE SPELER 2 VOORKANT 

Formulier speler 2 Ronde: Datum: Uitslag:

Speler 1: Speler 2:

Brt Woord Co Pt Tot Letters Woord Co Pt Tot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A A A A A A       B B      C C      D D D D D      E E E E E E E E E E E E E E E E E E      

FF      G G G      H H      I I I I      J J      K K K      L L L      M M M      N N N N N N N N N N      

O O O O O O      P P      Q      R R R R R      S S S S S     T T T T T      U U U      V V

W W      X      Y      Z Z         
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WEDSTRIJDSCRABBLE SPELER 2 ACHTERKANT 

          

           Aantekeningen jury     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

          

Brt Woord Co Pt Tot Letters Woord Co Pt Tot 

32                   

33                   

34                   

35                   

36                   

37                   

38                   

39                   

40                   

41                   

42                   

43                   

44                   

  In mindering:        In mindering:       

  Eindtotaal:        Eindtotaal:       
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DUPPLICATE  

Organisatie:

Duplicatewedstrijd gespeeld te                                  op

Naam: Nr.: Eindscore: %:

Bt Letters Eigen woord Co Pt Tot Hoogste woord Co Pt Tot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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BEURTBRIEFJES 

Speler: . . . . . . Speler: . . . . . . 

PUNTEN PUNTEN

Beurt: Beurt: 

Speler: . . . . . . Speler: . . . . . . 

PUNTEN PUNTEN

Beurt: Beurt: 

Speler: . . . . . . Speler: . . . . . . 

PUNTEN PUNTEN

Beurt: Beurt:

Speler: . . . . . . Speler: . . . . . . 

PUNTEN PUNTEN

Beurt: Beurt:  


