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Van de voorzitter 

door Aty Diemer- Hagenouw 

Dit zal mijn laatste voorwoord zijn voor het Magazine van de SBNL. Afgelopen zaterdag was de laat-
ste ledenvergadering die ik heb voorgezeten. 
Ik heb mijn taak altijd met veel plezier gedaan en ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen. 
 
Helaas heeft niemand zich voor mijn opvolging gemeld en ondanks persoonlijke benadering is het 
niet gelukt iemand te vinden. Heel zuur voor de overgebleven bestuursleden. Dus ik hoop dat er toch 
iemand contact opneemt met Wytze of Jeanette. 
 
Het Magazine staat weer vol met informatie over activiteiten die zijn geweest of nog gaan plaatsvin-
den. Geniet van de inhoud. 
Het ga jullie goed en ik hoop jullie nog wel tegen te komen op de toernooien. 
 
Aty. 
 

 

 

 

Van de redactie 

 
door Rudy Kuijpers 

 
“Een spelletje? Scrabble is topsport, zo blijkt uit een middag steentjes leggen in Mechelen” 
Dat was de kop van een artikel in de zaterdagbijlage van Volkskrant van zaterdag 24 november 2018. 
De eerste zinnen waren: “Een beetje wordfeuder kent z’n QAT, NEY en SAZ. Een gemiddelde scrabbe-
laar deinst niet terug voor een QUANT, YEN of incidentele PAX. Maar wie probleemloos QUENAST, 
MAAMPJE of KSITJES legt, behoort tot een select groepje topspelers.” 
En zo beschreef de krant een heel duplicatetoernooi in het Belgische Mechelen. Tientallen opvallen-
de woorden werden genoemd en er vielen verschillende Vlaamse en Nederlandse namen die in onze 
scrabblewereld wel bekend zijn. 
Het omvatte drie à vier pagina’s met foto’s en ook beschreven de verslaggevers het verschil tussen 
wedstrijd- en duplicatescrabble. Ook de SWL werd apart genoemd en verklaard. 
Al met al was het een prettig leesbaar artikel en men benaderde ons spel op een serieuze wijze (dus 
geen belachelijk-makerij of afdoen als huiskamerspelletje). 
De dag van publicatie kon niet mooier gekozen worden: zaterdag 24 november was de dag van het 
Nederlands Duplicate Kampioenschap en in de trein daarnaartoe werd ik middels een mailtje op de 
hoogte gesteld door Bert van der Loo. Leesvoer voor de rest van de rit naar wijkcentrum Het Klok-
huis. 
Na de eerste speelronde met verschillende medescrabbelaars in het naburige winkelcentrum de 
krant gekocht en het artikel eenmaal weer thuis in het archief van mijn club Haaglanden gedaan… 
“In de verre omtrek van het buurtcentrum was de Volkskrant uitverkocht…” staat te lezen in Berts 
artikel over het NKDS elders in dit Magazine – hoe zou het toch zijn gekomen? 
 
En over artikelen over Scrabble gesproken: hierbij  wens ik jullie nog meer leesplezier met het Maga-
zine dat nu voor je ligt… 

  

Voorzittershamer "in ruste" 

http://ims.volkskrant.nl/optiext/optiextension.dll?ID=NcWUME0lHou8OovM19wzq7JfTB4dhhuhgAzbHUTDSdQ%2BrcnMQEg_edKL0MgBR5gqLYR7c5G6hvyrHLKiYL6CmRpQp5tz3MANNN
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Speelagenda 2019 

door Wytze Groen 

SBNL 2019 

zaterdag 2 maart 2019 Amersfoort, NKPS - punten (3 partijen, zaal 9-17 uur) 

zaterdag 25 mei 2019 Amersfoort, Halve marathon - duplicate (4 partijen, zaal 9-22 uur) 

zaterdag 29 juni 2019 Amersfoort, Interland - duplicate (2 partijen, zaal 9-17 uur) 

zaterdag 7 september 2019 Amersfoort, Keistad - punten (3 partijen, zaal 9-17 uur) 

zaterdag 21 september 2019 Hengelo - duplicate (2 partijen) 

zaterdag 16 november 2019 Alphen a/d Rijn - punten (3 partijen) 

zaterdag 23 november 2019 Amersfoort, Open NKDS - duplicate (2 partijen, zaal 9-17 uur) 

 

NTSV 2019 

woensdag 6 maart 2019 Seniorenkampioenschap Blanco Tielt 

zaterdag 6 april 2019 Interclub Blanco Tielt 

zaterdag 20 april 2019 NTSV-Interclub te Bilzen 

woensdag 1 mei 2019 Dameskampioenschap Fair Play Destelbergen 

zaterdag 22 juni 2019 Interclub Chipka Aalst te Lede 

zaterdag 29 juni 2019 Interland Nederland-België te Amersfoort (SBNL) 

zaterdag 27 juli 2019 Interclub De Wase Sint-Niklaas 

zaterdag 24 augustus 2019 Interclub Quercus Ronse te Merelbeke 

zaterdag 28 september 2019 Interclub 't Peirt Dendermonde te Overmere 

zaterdag 26 oktober 2019 Interclub Coxhyde Koksijde te Oostduinkerke  

zaterdag 9 november 2019 Interclub Heureka Mechelen  

zaterdag 21 december 2019 NTSV-kampioenschap te Tielt 

 

Opmerkingen bij bovenstaande programmeringen: 

1. De wedstrijden vermeldt bij het NTSV zijn altijd duplicate. 

2. Niet opgenomen zijn de scrabbleweekenden in Blankenberge (eind maart, organisatie Ypsylon-

Heist), Wolfheze (half september, NTSV) en Rijs (eind oktober, Twan Swenker). 

 

NKPS 2019 op 2 maart 
Wytze Groen 

Op zaterdag 2 maart 2019 wordt er weer gestreden in, op, om of tijdens het Nederlands Kampioen-
schap Punten Scrabble (het NKPS). Wie gaat er dit jaar met de eer strijken? Rudy Kuijpers (diverse 
toernooizeges de laatste jaren), Wytze Groen (winnaar NKPS 2018), Annie van Merkerk (winnares 
Keistad 2018), Jeanette Bree (winnares Alpha-betentoernooi 2018) of staat er een nieuwe ster op? Je 
kunt meedoen door € 10,00 over te maken op het banknummer van de SBNL, IBAN: NL81 ABNA 0513 
0231 78, onder vermelding van “NKPS19” en je SBNL-nummer (deelname is als vanouds alleen moge-
lijk voor SBNL-leden). Wees er snel bij zodat je verzekerd bent van een plaatsje in de Grote Zaal van 
Het Klokhuis te Amersfoort. De zaal gaat open om 09:30 uur. We hopen om uiterlijk half 11 te kun-
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nen beginnen. Er zal gespeeld worden in drie (3) categorieen. Het zal toegestaan zijn het blanco blok-
je in te wisselen mits deze direct weer terugkomt op het bord met jouw nieuwe woord. 
 
 

Halve Marathon op 25 mei 2019 
Wytze Groen 

Dit jaar is de halve marathon in de agenda opgenomen op zaterdag 25 mei. Het evenement start om 
10:00 uur (zaal open om 09:00 uur). We spelen 4 partijen duplicate en met de korte pauzes, de lunch 
en het diner meegerekend in de tijd is de prijsuitreiking voorzien om 21:45 uur. 

 Plaats: Het Klokhuis, Weberstraat 2, Amersfoort; 
 Kosten: € 30,00 per persoon. Overmaken voor 1 mei 2018 op nummer NL81 ABNA 0513 0231 

78 t.n.v. Scrabblebond Nederland. Stuur dan ook direct een mail naar mij: 
wytze.scrabble@gmail.com; 

 Inbegrepen in de kosten: koffie of thee bij binnenkomst, drie consumpties, lunch, hartig hap-
je en diner; 

 Aantal: Er kunnen ca. 40 spelers meedoen aan dit evenement; 
 Alleen bedoeld voor SBNL- en/of NTSV-leden. 

Zoals je ziet is de prijs iets hoger dan vorig jaar: de verhoging van de BTW is de “schuldige”. 
 

Interland op 29 juni 2019 
Wytze Groen 

Voor de “Interland” zullen ca. 25 spelers medio maart per mail een uitnodiging ontvangen. Het moge 
bekend worden verondersteld, dat er gekeken zal worden naar de (je) sterkte. De Belgen stellen im-
mers ook al hun toppers op. En dat zijn er behoorlijk wat! Het aantal spelers per land zal 21 zijn; het 
resultaat van de beste 7 per land over 2 partijen bepaalt de uitslag.  
 
 
 
 

Voorlopig verslag Algemene Ledenvergadering SBNL 
 

door Wytze Groen 
 

Datum: 9 februari 2019  Plaats: Het Klokhuis te Amersfoort 
 
Aanwezig:  

IT Anja Veltman Lettergreep Jan Tiek 
IT Annie van Merkerk Lettergreep Jan de Kruiff 

Haaglanden Rudy Kuijpers Lettergreep Trees van Dongen 
De Klinkers Ria Stoop Lettergreep Esther Bruins 
De Klinkers Eveline Metz Lettergreep Marijke Balk 

’t Veurwoord Maaike Hoek Lettergreep Anne van Ouwerkerk 
’t Veurwoord Marian ten Thije Lettergreep Hans Heeregrave 
Aanlegstijger Wim Aarts Haaksbergen Flip Kramer 

SBNL Floris van Ouwerkerk   
SBNL Twan Swenker Aanlegstijger / bestuur Aty Diemer 
SBNL Prateeksha Bouma Lettergreep / bestuur Jeanette Bree 
SBNL Chantal Laurant Lettergreep / bestuur Wytze Groen 

 

Afwezige clubs: Swentibold, Afroepalfabet, Alpha-beten, Weerwoord en Ambiente. 
Afwezig (met kennisgeving): Henk Jongepier (SBNL), Ada Houtveen (SBNL, Joke Tervooren (Haaglan-
den), Jeannette Lakmaaker (Lettergreep), Renée v.d. Graaf (Klinkers) en Gerie Blankesteijn (SBNL). 
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1. Opening en vaststelling agenda (bij punt 13 konden agendapunten worden toegevoegd) 
Om iets over 12:00 opent Aty Diemer de vergadering en sluit deze direct weer. Het vereiste 
quorum is helaas niet aanwezig. Daarna opent ze wederom de vergadering en heet de aan-
wezigen van harte welken. De agenda wordt met 2 punten aangevuld: 
13. a. Verslag OTC  13. b. Evaluatie eerste jaar Sociale Media 
 

2. Notulen ALV van 10 februari 2018 (zie Magazine oktober 2018) 
Deze notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 2018 secretaris 
Wytze Groen leest het jaarverslag voor. Er is geen commentaar, zodat ook dit wordt goed-
gekeurd. 
 

4. Jaarverslag 2018 penningmeester 
Jeanette Bree geeft een korte toelichting. De balans is voor iedereen duidelijk. Bij de exploi-
tatie merkt zij op, dat het positieve saldo (€ 260,17) hoofdzakelijk komt door de toernooien: 
niet min € 100,00 maar plus € 100,00. 

 

5. Verslag kascommissie 2018 (Trees van Dongen en Rudy Kuijpers) 
Rudy Kuijpers leest het verslag van de kascommissie 2018 voor en daarin wordt de penning-
meester Jeanette Bree gedechargeerd. 
 

6. Vaststelling begroting en contributie 2019 
De begroting voor 2019 is sluitend en daarin is niet voorzien in een verhoging van de contri-
butie. Deze blijft dus € 12,00 per jaar. 

 

7. Benoeming kascommissie 2019 
De kascommissie 2019 zal bestaan uit Rudy Kuijpers en Anne van Ouwerkerk. 

 

8. Bestuurssamenstelling / verkiezing voorzitter 

 Voorzitter: Aty Diemer, meteen aftredend, niet herkiesbaar 

 Secretaris: Wytze Groen, aftredend in 2020 

 Penningmeester: Jeanette Bree, aftredend in 2019, herkiesbaar 
Toelichting: Verkiezing / benoeming nieuwe voorzitter 
Aty Diemer wil i.v.m. gezondheidsredenen stoppen als voorzitter. Ze heeft 9 jaar de hamer 
gehanteerd. Jeanette Bree en Wytze Groen blijven aan als penningmester resp. secretaris. Er 
is heel wat gelobbyd om een vervanger te vinden, maar dat is helaas niet gelukt. Anne van 
Ouwerkerk wil wel, maar dan zouden er 3 leden van Lettergreep het bestuur vormen. Dit 
wordt niet wenselijk geacht. We sluiten dit punt af met de constatering dat de functie van 
voorzitter vacant is. 

 

9. Ledenbestand 
Op 31 december 2018 waren er 166 leden t.o.v. 178 op 31 december 2017. Een teruggang 
van 12 leden, maar inmiddels zijn er al weer 4 bij gekomen. Een paar cijfers: 7 leden zijn jon-
ger dan 50 jaar en de grootste groep is die van 70 tot 80 jaar: 62.  

 

10. Interland Nederland - België op 29 juni 2019 (Klokhuis, Amersfoort) 
We hebben het allereerst over de datum. De Belgen willen graag in de zomervakantie, terwijl 
Nederland het liefst eerder speelt. Prateeksha Bouma tekent hiertegen bezwaar aan: zij op-
teert ook voor de zomervakantie.  
Charlotte Laurant stelt de selectieprocedure ter discussie, aangezien Wytze Groen als enige 
deze samenstelt. Zij wil meer transparantie. Iedereen stemt daarmee in. Binnenkort krijgen 
dus een groot aantal spelers een uitnodiging waar zij ja of nee op moeten zeggen. Als je niet 
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reageert, doe je in ieder geval niet mee. Uit de potentiele kandidaten zullen de 21 spelers en 
2 reserves worden gekozen. 
Prateeksha Bouma wil nooit meer de uitwedstrijd in Heist spelen. De afstand is veel te groot, 
waardoor er al om 06:00 uur vertrokken moet worden. Wytze Groen merkt op dat in het verl-
eden bijna altijd in Tessenderlo werd gespeeld. Dat was veel dichterbij. In de nabije toekomst 
komt er een overleg met het NTSV-bestuur en zal e.e.a. aan de orde worden gesteld. Aan de 
interland kunnen zowel SBNL- als NTSV-leden meedoen. Ditzelfde geldt voor de Halve Mara-
thon. 

Dan komt de vraag of er aan de andere SBNL-activiteiten alleen SBNL-leden mogen meedoen. 
De Nederlandse Kampioenschappen? Alleen SBNL-leden? Of mogen niet SBNL-leden, die wel 
lid zijn van het NTSV ook meedoen. Tegen een meerprijs van bijvoorbeeld € 7,50 of het huidi-
ge contributiebedrag. Zulks nog nader te betalen. 
Aty Diemer brengt na de discussie “alleen SBNL-leden kunnen meedoen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen” in stemming. Door handopsteken wordt er gestemd: 18 voor, 4 tegen 
en 1 persoon onthoudt zich van stemming. Over het alternatief met de bijbetaling wordt niet 
meer gestemd. 
De andere toernooi-organisaties (Amersfoort, Hengelo en Alphen) zijn vrij om aan deelne-
mers al dan niet de eis “alleen SBNL-leden” te stellen. 
Twan Swenker schetst nog een stukje historie over het ontstaan van met name het Neder-
lands Kampioenschap Duplicate-Scrabble (NKDS). Dit is voortgekomen uit het RKN, het Regio-
naal Kampioenschap Nederland dat bedoeld was om de Nederlandse ploeg voor het Inter-Re-
gionaal Kampioenschap samen te kunnen stellen, een strijd tussen de 5 Belgische (Vlaamse) 
provincies en Nederland. Op een gegeven moment konden we het RKN en de NKDS combine-
ren. Door wijzigingen in het NTSV-beleid bleek het RKN niet meer nodig en werd het NKDS als 
zelfstandig toernooi gespeeld. 
 

11. Toernooien in 2019 en scrabblevorm 

 2 maart: NKPS te Amersfoort (puntenscrabble) 

 25 mei:  Halve Marathon te Amersfoort (duplicate) 

 7 september: Keistadtoernooi te Amersfoort (puntenscrabble) 

 21 september: Toernooi te Hengelo (duplicate) 

 16 november: Toernooi te Alphen a/d Rijn (puntenscrabble) 

 23 november: NKDS te Amersfoort (duplicate) 
De datum van Alphen staat nog niet goed op de website. Op 9 november is er een IC in België 
gepland, waardoor Alphen is uitgeweken naar de week erna. 
 

12. Magazine 
Het Magazine verscheen vorig jaar 3 maal (een maal onder redactie van Wytze Groen en 2 
keer had Rudy Kuijpers de eindredactie in handen. Telkens zag het Magazine er netjes ver-
zorgd uit en waren de artikelen het lezen waard. 
Aty Diemer deelt mee, dat een paar leden van Aanlegstijger gevraagd heeft hun lidmaat-
schap op te mogen zeggen en zodoende het Magazine niet meer hoeven te ontvangen. 
Jeanette Bree vraagt naar de verschijningsdatum i.v.m. het naderende NKPS (2 maart). Als 
alles volgens planning verloopt, gaat het komend weekend naar de drukker en kan het dus in 
de week daarna verschijnen. 
 

13. Wat verder ter tafel komt 
13.a. Overkoepelende Taal Commissie (OTC) 
Het verslag van de OTC zal in het komende Magazine worden opgenomen. 
13.b. Evaluatie Social Media (Instagram, Twitter en Facebook) 
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Helaas is Regina Overberg (initiatiefneemster en uitvoerster) niet aanwezig en komt een ech-
te evaluatie niet van de grond. Een paar aanwezigen heeft weleens naar deze sites gekeken, 
maar hebben geen relevante mededelingen. 
We zullen Regina Overberg vragen om voor het juninummer van het Magazine een stukje te 
schrijven. 
 

14. Rondvraag 
Floris van Ouwerkerk vraagt om meer aandacht voor wedstrijdscrabble. 
Flip Kramer deelt mee, dat WordCrex sinds kort ook een overeenkomst heeft met Van Dale 
en dat er dus met de juiste woorden wordt gespeeld. 
Rieke Bouman bedankt de bestuursleden voor hun inzet en tijd. 
Esther Bruins vond de broodjes in de pauze van het NKDS 2018 wel erg matig belegd. 
Bovendien waren de kroketten koud. 
 

15. Sluiting 
Voor de daadwerkelijk sluiting krijgt Jeanette Bree het woord om een aantal leden met een 
boeket bloemen te bedanken voor hun werk, tijd en inzet: Rudy Kuijpers voor het Magazine, 
Flip Kramer voor de ledenadministratie, de website en de verzending van het Magazine. 
Regina Overberg is zoals gemeld helaas afwezig (aangezien de bos bloemen er om 17:00 uur nog 

stond heb ik deze maar meegenomen - Wytze Groen). Tenslotte wordt Aty Diemer heel hartelijk 
bedankt voor haar werk, inzet en tijd als voorzitter. Zij ontvangt een plant. 
 
Om 13:32 uur sluit Aty Diemer haar laatste vergadering als voorzitter van de SBNL. 
 
Veenendaal, 10 februari 2019 
Wytze Groen. 
 
 

Open Brief 
 

door Twan Swenker 
 
Citaat uit de rubriek SCRABBLE-INFO op de site van de SBNL: 
Nederlands Kampioenschap Duplicate-scrabble. 
Daarnaast wordt er jaarlijks een Open Nederlands Kampioenschap Duplicate-scrabble (NKDS) geor-
ganiseerd.  
Dit kampioenschap staat open voor alle leden van de SBNL en van het NTSV in Vlaanderen. Er wordt 
gespeeld volgens de regels van het duplicate-scrabble, zoals die in beide landen worden toegepast.  
 
Naar aanleiding van de stemming over dit onderwerp schrijf ik deze “open” brief aan het bestuur van 
de SBNL. 
Er werd op de ALV van de SBNL op zaterdag 9 februari 2019 een voorstel in stemming gebracht dat 
niet op de agenda van de ALV stond. 
Het bestuur beschikte tijdens de vergadering niet over de statuten en/of het huishoudelijk reglement 
betreffende dit voorstel. 
Ik heb op de site van de SBNL ook geen verwijzing naar de statuten en/of het huishoudelijk regle-
ment gevonden hoe te handelen wanneer een voorstel in stemming wordt gebracht dat niet op de 
agenda staat. 
 
Daarom wil ik mijn standpunt nogmaals toelichten. 
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Het NKDS is de “legitieme” opvolger van het Regionaal Kampioenschap Nederland, wat een selectie-
criterium vormde voor de samenstelling van het team Regio Nederland voor het IRK van het NTSV 
(de eerste 7 van het Regionaal Kampioenschap Nederland aangevuld met 8 personen uit de ranking 
van het NTSV). 
Aangezien het deelnemersveld voor het Regionaal Kampioenschap Nederland steeds verder afkalfde 
kreeg de SBNL van het NTSV toestemming het deelnemersveld aan te vullen met leden van de SBNL 
om een rendabel kampioenschap te kunnen organiseren, zolang de deelnemers voor de afvaardiging 
naar het IRK maar werden geselecteerd via een “geschoonde” ranking. 
Daar in 2018 het NTSV had beslist dat er geen afzonderlijk IRK meer verspeeld zou worden, verviel de 
noodzaak van het Regionaal Kampioenschap en besloot de SBNL tot het spelen van het NKDS, dat 
openstond voor SBNL- en NTSV-leden (zie begin van de brief). 
 
Het voorstel om niet-SBNL-leden toe te laten tot het NKDS met een verhoogd inschrijfgeld werd niet 
in stemming gebracht. 
Op het eind van de middag deelde ik Wytze Groen mee, dat ik waarschijnlijk niet zou jureren op het 
NKDS. Daar dit riekt naar chantage en ik mij daartoe niet wil verlagen, neem ik deze beslissing in her-
overweging 
 
Wel heeft het gebeurde mijn vertrouwen in het bestuur van de SBNL zodanig beschadigd, dat ik mij 
genoodzaakt zie bij dezen mijn persoonlijk lidmaatschap per direct op te zeggen. 
 
Ik hoop dat het bestuur deze open brief verspreidt onder alle leden van de SBNL. 
 
Mijn voorstel: 

 Het NKDS blijft toegankelijk voor zowel SBNL- als NTSV-leden. 

 De NTSV-leden betalen een verhoogd inschrijfgeld. 

Ik hoop dat alle leden van de SBNL via een schriftelijke enquête hun mening kunnen uitspreken over 
mijn voorstel. 
 
Met vriendelijke groet,  Twan Swenker 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naschrift Bestuur SBNL 
 
Het HR van de SBNL is op de site te vinden in de rubriek HANDBOEK. Daar lezen we in artikel 3.3 het 
volgende: “Alleen leden hebben recht op deelname aan de individuele kampioenschappen, tenzij het 
als “open kampioenschap” wordt aangekondigd. 
 
Het bestuur zorgt er in de toekomst voor, dat het Handboek altijd aanwezig is op vergaderingen. 
 
Vanaf dit jaar zal het NKDS worden aangekondigd als een “open kampioenschap”. 
 
Verder vraagt Twan Swenker om alle leden de gelegenheid te geven hun mening kenbaar te maken 
over zijn voorstel: 

 Het NKDS blijft toegankelijk voor zowel SBNL- als NTSV-leden. 

 De NTSV-leden betalen een verhoogd inschrijfgeld. 

 
Wilt u over dit voorstel uw mening geven, stuur dan een mail met uw opmerkingen naar de secre-
taris: wytze.scrabble@gmail.com 
 

Het bestuur 

mailto:wytze.scrabble@gmail.com
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After-ALV-duplicatescrabblepretpot 2019 

 
door Jan E. M. de Kruiff, Lettergreep Amersfoort 

 
De afgelopen jaren is het een goede traditie om na de ALV een duplicatepartijtje te spelen. De mees-
te aanwezigen waren er wel voor te porren. De geroutineerde jurytandem Wytze Groen en Twan 
Swenker had de spelleiding. Om de jureersnelheid te bevorderen, werd voor de hoogste zet van de 
computer gekozen. Die was ‘’uiteraard’’ sneller/beter dan alle 21 deelnemers bij elkaar. Zij werden in 
5 van de 19 zetten in verlegenheid gebracht. Zie uitslag en wedstrijdgegevens na dit verslagje. Hierin 
wordt over de gelegde woorden niet gerept om belangstellende lezers van dit magazine een moge-
lijkheid te bieden om het spelletje na te spelen… Uiteraard in de hoop dat zij beter spelen dan de 
‘’gedoodverfde’’ winnaar Floris van Ouwerkerk uit Twello. Die moest nog even billen knijpen, want 
nummer 2, Jan Tiek uit Deventer, speelde over de ganse linie een sterke partij. Hij maakte een frisse 
indruk na zijn maandenlange absentie. Het winnende duo, bestaande uit de jongste deelnemers van 
deze partij, is vele jaren geleden voortgekomen uit ‘’de Apeldoornse scrabbleschool Weerwoord’’. 
Het besloot meer sportieve uitdaging te zoeken elders in den lande en is dan ook erg gemotiveerd... 
Zelfs uw verslaggever had nog winstkansen in deze partij, maar een tekort aan wedstrijdritme (en te 
weinig ‘zelfstudie’…!) brak hem op. Het trio Floris/Jan T/Jan de K was geen verrassing: het is de afge-
lopen jaren al ettelijke keren op de gevoelige digitale plaat vastgelegd nadat het een toernooitje ge-
wonnen had. Maar op 9 februari jl. betrof het een pretpotje, dat door de meeste scrabbleliefheb-
bers/sters zeer gesmaakt werd. 
 
Na afloop trokken uw SBNL-bondsblad-hoofdredacteur, de winnaar van de after-ALV-pretpot en uw 
verslaggever zich – ook bij traditie na een Amersfoorts scrabble-evenement – terug in de plaatselijke 
horeca nabij het hoofdtreinstation. Floris won de twee puntenscrabblepotjes 3.0 (d.w.z. met aange-
paste/consequent toegepaste spelregels die de spelers meer ‘’houvast’’ bieden. Het geheim? Letters 
ruilen… heel veel letters ruilen!). Rudy had vooral de rol van ‘aangever’, hetgeen niet altijd even leuk 
voor hem was! Hij haalde 1060 pt. uit de 2 potjes, tegenover Floris 2005. Die legde ook de leukste 
woorden: anatomes, pijlaken, doelens, skilatje en chinezen (ww), tegenover de wegkanten (mv) van 
Rudy. Zoals u ziet, leverde het ‘samenspel’ een gemiddelde van ca. 1500 pt. per partij op, mede door 
benutting van de inwisselmogelijkheid van het blancoblokje. 

 

 

 Aantal deelnemers:   21 

 Aantal beurten:    18 

 Maximum:  976 

 Beurtgemiddelde   54,22 

 Aantal scrabbles:     5 

 Aantal solo’s:      1 

 Aantal soloscrabbles:     0 

 Restblokjes:  B J J 

   

 

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

1        H   Z W O O R 

2 W       U    E  N  

3 E C H O E N D E    A  D  

4 G   E    R    V  E  

5 R   R E P E T E N T E  R  

6 I   C    A    N  L  

7 T   E       M   A M 

8 S   L A N G S   I   S A 

9     F      D    L 

10  Q U I Z T E A M  D   G E 

11     O      E   N O 

12     E   B   N E X U S 

13     K   Y   I   K  

14  P O V E N D E N  N   T  

15        S    F i e K 
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BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S  

1  ALNLSPG  8D H  LANGS  26 26     

2  CBROEEE  D3 V  OERCEL  26 52   Duplomaat   

3  EREKOFZ  E8 V  AFZOEKE  30 82     

4  DNEPVON  14B H  POVENDEN  82 164 scrabble    

5  PETNEET  5D H  REPETENT  102 266 scrabble    

6  BEUYWSD  H12 V  BYES  51 317     

7  DEUHARH  H1 V  HUERTA  48 365     

8  AWVNEEE  L1 V  WEAVEN  50 415  Duplomaat 

9  ZAONOIR  1K H  ZWOOR  39 454     

10  SERDANL  N1 V  ONDERLAS  88 542 scrabble Floris  

11  QGEAMOL  O7 V  MALEO  40 582  Duplomaat   

12  NESAEXU  12K H  NEXUS  49 631  Duplomaat 

13  DRCEENH  3A H  ECHOENDE  36 667     

14  MI**QAE  10B H  QuIZtEAM  90 757 scrabble    

15  DMEIDI*  K7 V  MIDDENIn  72 829 scrabble    

16  STGBRW*  A2 V  WEGRiTS  54 883  Duplomaat 

17  KJJTKG*  N10 V  GnUKT  47 930     

18  **JJBFK  15L H  FieK  46 976     

 
Scrabbles per beurt: 

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE  

 4   14B  H  POVENDEN   82  

 5   5D  H  REPETENT   102  

   3A  H  PETOETEN   76  

 10   N1  V  ONDERLAS   88  

   N1  V  ONDERSLA   84  

 14   10B  H  QuIZtEAM   90  

 15   K7  V  MIDDENIn   72  
 

Rangschikking: 

NR   NAAM   SCORE   PERC.  NR   NAAM   SCORE   PERC. 

         

1  VAN OUWERKERK Floris  861 88,22  12  AARTS Wim  565 57,89 

2  TIEK Jan  858 87,91  13  BOUMAN Rieke  561 57,48 

3  DE KRUIFF Jan  803 82,27  14  STOOP Ria  557 57,07 

4  VAN DER LOO Bert  745 76,33  15  METZ Eveline  536 54,92 

5  BOUMA Prateeksha  711 72,85  16  VAN MERKERK Annie  533 54,61 

6  LAURANT Charlotte  683 69,98  17  GROEN Wytze  527 54,00 

7  TEN THIJE Marianne  619 63,42  18  BALK Marijke  511 52,36 

8  KUIJPERS Rudy  581 59,53  19  HAGENOUW Aty  495 50,72 

9  HOEK Maaike  580 59,43  20  VAN OUWERKERK Anne  432 44,26 

10  HEEREGRAVE Hans  575 58,91  21  VAN DONGEN Trees  396 40,57 

11  BRUINS Esther  566 57,99      
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Verslag OTC voor ALV 2019 

  

                                        
 
Samenstelling van de OTC 

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2018 is de samenstelling van de OTC niet gewij-
zigd. De samenstelling van de OTC blijft als volgt: 
-  NTSV: Bertrand De Bouvere (voorzitter), Marcel Verstraete 
-  SBNL: Henk Jongepier (secretaris en contact met Van Dale Uitgevers) 
-  Malino: Roger Van Parys (penningmeester en notulist) 

Incidentele medewerker: Floris van Ouwerkerk  
 
Werkzaamheden in de periode februari 2018 t/m januari 2019 

De OTC kwam slechts één keer samen in vergadering. De leden onderhouden geregeld contact via e-
mail en skype. Door deze communicatiemiddelen en ook wegens het gering aantal OTC-leden zijn 
meer vergaderingen niet nodig. 

De voornaamste werkzaamheden tijdens die periode waren: 
-  Project 13L: de definitieve beoordeling van de woorden van 13 letters: dit project is in 2017 ge-

start, eind 2018 is de beoordeling afgerond. Zekerheidshalve vindt er in 2019 nog een nacontro-
le plaats alvorens deze woorden bindend te verklaren.  

-  In 2018 heeft Van Dale de lemma’s en samenstellingsvoorbeelden gestuurd, die in Van Dale Online 
in 2016 en 2017 zijn toegevoegd; hiervan zijn in 2018 de afgeleide woordvormen in concept op-
gemaakt, eind 2018 zijn we begonnen met de beoordeling hiervan.  

-  Tussendoor worden alle SWL-woorden van 2 t/m 15 letters vergeleken met de informatie bij de 
lemma’s in het EGWN 15 (de elektronische Grote Van Dale per eind 2015). Dit is nodig omdat in 
de 15de uitgave bij de meeste zelfstandige naamwoorden meervoudsinformatie wordt vermeld, 
wat in de voorgaande uitgaven veel minder het geval was. Daarnaast zijn er ook andere wijzigin-
gen of toevoegingen bij de lemma’s in het EGWN15. 

-  In november/december: opmaak van de updatelijsten van wijzigingen per 1 januari 2019:  
 - nieuwe uitgave taalreglement per 1 januari 2019 (ook te vinden op de websites); 
 - publicatie van alle wijzigingen op de websites van de scrabblebonden. 
 
Planning 2019 
 

-  Verdere beoordeling van de woordvormen van nieuwe lemma’s die in 2016 en 2017 zijn toege-
voegd in Van Dale Online; daarna volgt het expanderen en beoordelen van de lemma’s en 
woordvormen die in 2018 in Van Dale Online zijn toegevoegd. De nieuwe SWL staat gepland 
voor najaar 2020, zodat deze vanaf 1 januari 2021 geldig zal zijn. 

-  Voortzetting van het nalopen van verschillen tussen de SWL en de grote Van Dale. 
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Bericht van de OTC over de update 2019 
 

Per 1 januari 2019 zijn er zoals elk jaar weer nieuwe woordvormen bijgekomen door wijzigingen in 
het Taalreglement en de bijlagen. Ook zullen er woordvormen worden geschrapt. 

Onderstaande aantallen van de toe te voegen en te schrappen woorden zijn van toepassing, ge-
rangschikt op woordlengte. 
 

    
woordlengte toevoegingen schrappingen  per saldo 
2 t/m 9 letters 216   34    182 + 
10 letters 179   67    112 + 
11 letters 280 129    151 + 
12 letters 398 204    194 + 

 
Vanaf december 2018 zijn de lijsten met de toegevoegde en geschrapte woorden – per bovenge-
noemde woordlengten – gepubliceerd op de SBNL-website.  
 

Taalreglement:  

Zoals elk jaar worden de wijzigingen van het Taalreglement gepubliceerd op de website. Er is ook 
een nieuwe versie van het Taalreglement verschenen met bijlagen (update 2019). Dit document is 
(zowel in word als in pdf) integraal op de website gepubliceerd. Tevens kan het boekje op A5-
formaat worden besteld voor slechts € 2,00. 

Overige woordenlijsten: 

De OTC zal de overige woordenlijsten dit jaar niet opnieuw uitgeven.  
Op de website worden zoals elk jaar de relevante verschillenlijsten gepubliceerd. 
 
 
 

Tien keer scrabbleweekend Gaasterland 
 

door Floris van Ouwerkerk 
                                                        
Omdat onlangs het weekendje Gaasterland in Rijs, Friesland voor de tiende keer heeft plaatsgevon-
den, vond ik dat een goede aanleiding om hier eens een stukje over te schrijven. 
 
In 2009 organiseerde Rieke Bouman voor het eerst 
een scrabbleweekend in Hotel Gaasterland. Ze was 
hier al eerder geweest en dat was haar goed bevallen. 
Wat blijkt, niet alleen zij komt er graag, veel scrabbe-
laars ook. Het is niet voor niets dat we nu aan onze 
tiende editie toe waren. Het hotel is niet duur, het 
eten is goed en er is de hele dag door gratis koffie, 
thee en warme chocolademelk. Het hotel ligt boven-
dien in een prachtige omgeving. Er is veel bos en je 
kunt in ongeveer dertig minuten wandelen bij het 
IJsselmeer zijn. Geen zin in wandelen? Maak een fietstocht en je kijkt je ogen uit. Daarnaast zijn er in 
de omgeving genoeg andere leuke dingen te doen (zoals het bezoeken van pittoreske stadjes en ver-
schillende soorten musea). 
 

Welkom in het hotel 
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Maar de scrabbelaars komen natuurlijk vooral voor het scrabbelen en de gezelligheid. Ik ben in alle 
tien de edities van het weekendje Gaasterland gedoken en heb een aantal feiten op een rij gezet. 
 
De eerste editie was van 9 tot en met 11 oktober 2009. Ook de edities van 2010 tot en met 2013 von-
den begin of half oktober plaats (de editie van 2011 begon zelfs op 30 september). Vanaf 2014 wer-
den de weekendjes eind oktober of zelfs begin november gehouden. Rieke Bouman heeft de eerste 
zes edities georganiseerd, Twan Swenker heeft daarna de organisatie op zich genomen. 
 
Er zijn zes mensen die alle tien de edities hebben meegemaakt, te weten: Rieke Bouman, Aty Diemer, 
Jan de Kruiff, Floris van Ouwerkerk, Aad de Vette en Twan Swenker (de eerste drie keer was hij ook 
deelnemer, daarna heeft hij alleen nog gejureerd). 
Er hebben in tien edities 201 scrabbelaars meegedaan, dat is dus een gemiddelde van afgerond 20 
spelers per editie. Er deed 71 keer een man en 130 keer een vrouw mee. De eerste editie had met 16 
spelers de minste deelnemers, terwijl de tiende editie met 25 spelers de meeste deelnemers mocht 
verwelkomen. 
Er waren in tien edities 43 verschillende scrabbelaars, waaronder zeven Belgen. Er scrabbelden bijna 
twee keer zo veel vrouwen als mannen mee: 28 om 15. 
 
Alle tien de edities zijn gewonnen door Floris van Ouwerkerk. Jan de Kruiff stond ook altijd op het po-
dium; in negen edities op de tweede plaats, alleen in 2014 moest hij Jan Tiek voor zich dulden. Jan 
Tiek was in 2012, 2013 en 2015 derde. Marijke Treur lukte dat in 2009 en 2010, Christine Feijen in 
2011, Henk Jongepier in 2016 en Bert van der Loo in 2017 en 2018. Zo hebben er dus zeven verschil-
lende personen op het ereschavotje gestaan. 
 
Van de veertig gespeelde partijen zijn er dertig gewonnen door Floris van Ouwerkerk. Jan de Kruiff 
won er acht, Jan Tiek twee en Nana Van Den Bossche en Karin Van Linden allebei een. De oplettende 
lezer telt dan 42 partijen. Dit klopt: twee keer telde een partij twee winnaars (Floris met Jan de K. en 
Floris met Jan T.). 

 
Er werd in de tien edities op verschillende manieren gejureerd. Wie in 
2009 en 2010 gewoon de meeste punten behaalde, werd de winnaar. 
Het duurste woord dat gevonden werd in de zaal, werd telkens op het 
bord gelegd. Bij de editie van 2011 was dat laatste ook het geval, alleen 
was toen het percentage bepalend en werd de uitslag opgemaakt op 
basis van het resultaat van de beste drie partijen. 
Vanaf 2012 werd er gespeeld met het maximum van de computer. Van 
2012 tot en met 2017 werd degene met de minste plaatspunten de 
winnaar. Bij een gelijke stand gaf de laatste partij de doorslag. In 2018 
was het aantal behaalde punten weer beslissend. 
 
Omdat er in 2009, 2010 en 2011 niet met het maximum van de compu-
ter gespeeld werd en dit een overzicht is van tien weekendjes Gaaster-
land, heb ik het niet over de gelegde woorden (inclusief solo's). 
Immers, veel woorden die in 2009, 2010 en 2011 gelegd zijn, hadden 
niet gelegd kunnen wor-den als de  computer meegespeeld had. Als ik 
het toch over deze woorden heb, dan ontstaat er een vertekend beeld.   

 
Op naar het tweede decennium van het weekendje Gaasterland? 
 
 

Het Friese landschap 
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Facebook-verslag Weekend Rijs 2018 
 

door Bert van der Loo 
 

Gearriveerd in Hotel Gaasterland in Rijs, Friesland. Scrabble-weekend met 25 andere scrabblelief-
hebbers! 
Op de deelnemerslijst o.a : Floris van Ouwerkerk, Jan de Kruiff, Jos van Rooijen, Jos Leyssens, Jef 
Wuyts, Luc Moelants, Karin van Linden, Nana Van Den Bossche, Paul De Bosscher, Marijke Treur, 
Wytze Groen, Aad de Vette, Marian Ten Thije, Maaike Hoek en vele anderen. 
 
UPDATE 1: 
Floris van Ouwerkerk wint eerste partij met afstand. Lastige partij met nogal moeilijke scrabbles. 
Begonnen met CHARPIE (pluksel) waarbij ook sharpei, sharpie en rapheid tot de mogelijkheden be-
hoorden. Zelf had ik nul met haperig en ik modderde een beetje wat aan in de openingsbeurten. 
Duplomaat verraste de zaal met ALKYNTJES (133) in beurt 8 en in de tiende beurt had ik ook 
FAIRDERE voor 67 punten. 
Bij de pauze stond ik zowaar derde achter Floris en Jos Leyssens en dat gaf enige moed want ik vond 
het nogal matigjes wat ik uit de letters haalde. 
Een voor mijn positie beslissende scrabble was EPATEERT voor 90 want die had niet iedereen denk ik. 
Ook OPSNOEIE maakte ik en enkele mensen hadden nul voor omsnoeie. Floris soleerde nog met 
AFVOUWEND en was een flinke maat te groot voor de rest. 
Uitslag:    
Maximum 1035 
1. Floris  927  89,57% 
2. Bert   809  78,16% 
3. Jos L   782  75,56% 
4. Jan de K  773  74,6% 
5. Luc M  739  71,40% 
6. Jos v R  731 70,63% 
7 Karin v L  703 67,92% 
8 Carolien A  680 65,70% 
9 Marijke T  672 64,93% 
Morgen om half 10 de tweede partij... 
 
UPDATE 2: 
Floris wint ook tweede partij... 
De tweede partij was weer geen makkelijke, met woorden als CONTIGUS (scouting!), AANBIKTE , 
NADARTJE, SURRA, SFEERVAK en BEWEID. Bij de pauze ging ik Floris nog tien punten voor maar een 
verkeerd geplaatst sfeervak bedierf de sfeer en kostte mij 33 punten.  
Jan de Kruiff werd nu tweede en ik nog derde. 
 
Zo ook de tussenstand: 
Maximum 2010 
Floris   1747 
Jan   1580 
Bert   1574 
Jos L   1525 
Luc M   1444 
Na de lunch kon men de omgeving verkennen of naar Sneek of Drachten om musea te bezoeken, an-
deren gingen wandelen in de fraaie Friese omgeving.  
Vanavond om 19.30 uur de derde partij 
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UPDATE 3: 
Karin van Linden wint derde partij! 
De derde partij bracht in beurten 2, 3 en 4 scrabbles op het bord met BEAMBTEN (101), AANZETJE 
(80) en HIPSTEN voor 91 punten. 
Daarna soleerde Floris met DECIME voor 34 en terwijl de spelers o.a GERUITEN maakten voor 94 
maakte Duplomaat er BORGTUIN van voor 104 punten. Ook KWELA (42) was van de computer en 
daarna soleerde Jos Leyssens met FAUNESK voor 48 punten. 
De computer deed nog driemaal van zich spreken, met FLOID, INSPER en vooral ISOCHORE (87) had-
den wij het nakijken.... Karin leidde al bij de pauze en hield goed stand, ook Aad de Vette speelde 
met zijn tweede plaats een prima partij voor Jan de Kruiff en Maarten Beekhuis. 
Tussenstand na drie partijen: 
1 Floris   2615 
2 Jan   2474 
3 Bert   2456 
4 Jos L   2399 
5 Karin   2332 
 
UPDATE 4: 
De beslissende partij werd 
toch weer door Floris gewon-
nen nadat Nana bij de pauze 
de leiding had. DOUANIER, 
AUTOENDE, EUZIETJE, 
STIELMAN en HONENDEN 
waren de scrabbles "voor de 
rust" en ONDERARM was de 
enige van na de pauze. 
Vooral het missen van ’stielman’ deed pijn bij de Vlamingen omdat het daar een gekend woord is. 
Floris soleerde met VENTS en Jan de Kruiff met TJOST en ik leek op zilver af te koersen maar oh, 
schande, ik miste QUANGO voor 72 in de allerlaatste beurt en moest met de derde plaats genoegen 
nemen (sorry Dennis "Quango" Slemmer...). Iedereen viel bij de proclamatie in de prijzen en er werd 
nog flink gelachen. Het was al met al een tof weekend, lekker gespeeld met goeie medespelers, op 
naar de volgende editie!? 

 

 

Verslag van het N.K. Duplicate 2018, Amersfoort 
 

door Bert van der Loo 
  
Het NK stond weer te wachten, de voorlaatste “grote” wedstrijd van het jaar voor mij. In december 
volgt nog een kans om mijn NTSV-titel te verdedigen maar dat zal wel een schier onmogelijke opgave 
blijken te zijn vrees ik. 
Alhoewel… dat zei ik ook van tevoren over het N.K Duplicate.                                                                       
In 2015 ging het nog om plaats-punten en wist Jan de Kruiff nog beslag op de ‘cup met de grote oren’ 
te leggen maar in de twee jaar daarna won Floris van Ouwerkerk met overmacht, zoals hij bijna elke 
wedstrijd over meerdere partijen weet te winnen.   
Dus ik ging om eerlijk te zijn van huis met de gedachte dat ik met Jos van Rooijen en Jan Tiek zou 
moeten knokken om de derde podiumplaats achter de usual suspects Floris en Jan.                      
Helaas gaven Jan en Jos om diverse redenen forfait maar dat betekende voor mij hooguit dat mijn 
kansen op brons groeiden.  

Jan, Floris en Bert als de top 3 van het Gaasterland-weekend 2018 
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Maar ja, elke wedstrijd moet eerst maar eens gespeeld worden en ik ging vrij goed van start, zeven 
maximums in de eerste tien beurten en ook de scrabbles NALOERDE (89) en VASTHEID (92) kon ik 
zonder veel moeite bijschrijven.                                                                                                                   
Alleen NEY in beurt tien miste ik en dat kostte me 7 onnodige punten.  
Floris was slechts vijftien punten los dus ik dacht laat maar komen die tweede helft. Daarin was du-
plomaat heer en meester met woorden als ELGEREND, STUIFBAD, SLOTRACE, CHINUPS, OZINKJE en 
REMHOEFJE. 
Ondanks al die moeilijke woorden scoorde ik ook niet onaardig, alleen de gok met ‘openhuis’ (hou-
den) liep verkeerd af, maar dat is een opendeur weet ik inmiddels… 
Floris nam 74 punten voorsprong en Jan en ik eindigden samen op plek twee, ik verheugde me op 
een strijd om het zilver met Jan en ging maar een patatje halen bij de snackbar teneinde de drukte in 
de speelzaal eventjes te ontlopen.                                                                                                                      
In de verre omtrek van het buurtcentrum was de Volkskrant uitverkocht en toen ik een twintigtal mi-
nuten later terug was begon al vrij vlot de tweede partij. 

We begonnen met QUENA voor 54 punten; zo, opge-
ruimd staat netjes! Maar daarna blunderde ik door 
maar liefst 8 punten toe te moeten geven bij het sim-
pele FUIVEN voor 30 punten. 
‘Verbeten’ had ik snel gevonden maar Jan en Floris 
wisten dat een BEENETER (74) door de beugel kon, 
maar een hapje van het GEWEI (47) namen zij toch 
maar niet.                                                          
GEHULD (51) was niet moeilijk maar daarna soleerde 
Anne van Ouwerkerk (what’s in a name) met 
BEFUIVEND voor 42 punten, het zou de enige solo van 
dit kampioenschap blijken te zijn, hulde! 
OPVIST voor 46 punten was makkelijk aanbouwen met 
BEENETERS waarna duplomaat LACTASE presenteerde 
voor 50 punten. MONEY was een echte klapplakker, 
nog drie punten meer waard dan de mogelijke 
scrabble ‘royement’. 
STINK met LACTASEN was 49 punten waard en ik bleef 
er bewust van af en leverde wat puntjes in. KUDDER 
(41) ken ik wel maar zag ik niet en AFSMEED voor 81 
was een zekerheidje voor me, evenals AZOOL maar ja, 
‘t kwartje viel gewoon niet. 
Gelukkig viel het kwartje wél in beurt 14 want ik zag in 
2 seconden de MELKERIJ (176) en toen begon het lan-
ge wachten tot de drie minuten voorbij waren…. 

Duplomaat soleerde weer met GAUGES, fraai geplakt voor 56 punten en toen hoorde ik dat Floris 
een nul had op de negenmaal! Nou, dacht ik, dan sta ik nu minimaal tweede, als Jan tenminste ge-
scoord heeft… 
De partij bolde uit met NONO (40), PECH (39), nog een duo-scrabbel(tje) van Floris en Rudy Kuijpers 
met NAWERKJE (66) en tenslotte NIX voor 56 waarbij ik toch weer 14 punten toe moest geven. 
Ik zocht contact met Jan na de partij en hij vertelde me de negenmaal gemist te hebben en tja… dan 
blijft er niks anders over he? Ik was Nederlands Kampioen Duplicate! Tsjonge… wie had dat kunnen 
denken, spelers van het kaliber van Ouwerkerk en de Kruiff kloppen, dat doen we ook niet elke week. 
Aad de Vette zorgde voor een tweede verrassing door het brons bij Jan weg te kapen! 
De wisselbeker ging mee naar Amsterdam en tot het NTSV-kampioenschap op 15 december 
aanstaande ben ik zowel Vlaams als Nederlands kampioen. Wat een weelde! 
 
 

Eindbord van de tweede ronde (afgezien van XeNoN – 
wordt NiX op F4v) 
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Top 10 van de eindstand Nederlands Kampioenschap Duplicate Scrabble 2018: 
 
                 1e pot  2e pot      Totaal  
Maximum   1055    1122   2177 
1 VAN DER LOO Bert     841    1006  1847                                                                                                                    
2 VAN OUWERKERK Floris    915      874   1789                                                                                                              
3 DE VETTE Aad     784      986   1770                                                                                                                                
4 DE KRUIFF Jan     841      905   1746                                                                                                                               
5 LAURANT Charlotte     800      913   1713                                                                                                                     
6 TEN THIJE Marian     757      852   1609                                                                                                                         
7 EIKENAAR Wesley     696      868   1564                                                                                                                         
8 KUIJPERS Rudy     617      941   1558                                                                                                                             
9 ROGGEVEEN Marieke    679      872  1551                                                                                                                        
10 ADELAAR Carla     648      896   1544 
 

Jan Cornet rijgt zeges aaneen, wint Carboneras 2018 en zet nieuw 

kampioenschapsrecord neer! 

 
door Bert van der Loo 

  
De editie van 2018 van de jaarlijkse scrabble veertiendaagse in het Andalusische Carboneras was er 
eentje om niet licht te vergeten. Acht Vlamingen en vijf Nederlanders waren present. Aty Diemer 
moest wegens een noodzakelijke (en geslaagde!) oogoperatie helaas afzeggen en haar plaats werd 
last-minute overgenomen door Johanna Bouwman die via Twan Swenker met die scrabble-nerds 
werd geconfronteerd. Ze deed twee keer mee om een eerste indruk te krijgen en heeft al beloofd bij 
Arendsoog op maandag het nog eens te komen overdoen. 
Deden verder mee: organisatrice Prateeksha Bouma, Gerritje van Mourik en bovengenoemde na-
mens Nederland en Nana Van den Bossche, Paul De Bosscher, Bertrand De Bouvere, Nadine De Bue, 
Ann Buelens, Jeanine Van Lancker, Michel Verfaillie en favo Jan Cornet namens Vlaanderen. 
Voor de liefhebbers van het naspelen van de gespeelde partijen zal ik niets over de gelegde woorden 
verklappen, de uitslagen per partij en de trekkingen en gelegde woorden vindt u zoals altijd op 
NTSV.EU, de partijen zijn absoluut de moeite van naspelen meer dan waard! 
De Belgen arriveerden op maandag en de dag daarop kwamen de Nederlanders aan via Rotterdam. 
Met uitzondering van Johanna kende iedereen elkaar natuurlijk en het weerzien en de kennismaking 
werden bezegeld met cava en de inmiddels bekende strijdkreet/proost “PLATIJA”! (Spreek uit: pla-
tiega) , voor de niet-begrijpers: Vlamingen zeggen “SCHOL!” bij het proosten, een schol is een pladijs 
en pladijs in het Spaans is dus PLATIJA!! 

Uiteraard keken we op dinsdagavond naar 
Nederland tegen Duitsland en het was voor 
mij een groot genoegen om Oranje de Duit-
sers in de pan te zien hakken met 3-0 ten 
overstaan van mijn Vlaamse vrienden. 
Zoveel hadden we op dat gebied niet te jui-
chen de laatste jaren maar de Vlamingen 
gaven ook toe dat de weg naar boven, al-
thans wat voetballen betreft (...) leek inge-
slagen. 
De pot van de vanzelfsprekende voetbal-
pool werd uiteraard geliquideerd in de PLATIJA !!! Op de winst van Oranje. 

Top 3 met de wisselbeker voor 
winnaar Bert 
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meest letterlijke zin van het woord en wie het uiteindelijk goed voorspeld had weet ik mede daar-
door niet meer. 
De volgende dag won Bertrand de eerste scrabblepartij middels een fraaie soloscrabble en ook zijn 
eega Nadine soleerde met een fraai woord dat weinigen gedurfd zouden hebben en ook Jan en de 
onvermijdelijke duplomaat deden van zich spreken. 
Bertrand won ook de tweede partij met behulp van een solo-scrabble en had zo al vier plaatspunten 
voorsprong. Maar tien partijen, dat is een lange weg, zoveel zou later blijken. We vulden de dagen 
met scrabble om half elf en daarna altijd zeer goed warm eten en uitstapjes her en der. Jan sloeg 
terug in partij drie en in die partij regende het werkelijk solo`s, ik ben benieuwd wat de naspelers 
daarvan gaan bakken ;-) . We bezochten een grote, zeer fraaie cactustuin annex kwekerij, gesitueerd 
midden in het ruige landschap van Andalusië, dat leverde uiteraard fraaie plaatjes op. 
Het weer was ideaal, slechts 2 dagen was het wat minder met een paar buitjes maar daar waren de 
appartementen voor! 
Bertrand had via Prateeksha een gitaar geritseld en had zijn blad-
muziek mee en we zongen met ons allen het hoogste lied waarbij 
Michel er steeds als de kippen bij was om de juiste componist en 
uitvoerende artiesten te noemen.  
Prateeksha was in het begin verkouden maar wist de vierde partij 
te winnen en daarmee was de Nederlandse eer gered want van mij 
moest het kennelijk niet komen deze veertien dagen.  
Onze vaste tapas-plek “Felipes” moest het afleggen tegen de nieu-
we topper in dezelfde straat, man man man, wát hebben we daar 
gesmuld en heel veel lol gehad!  
Felipe had wel fraai verbouwd zodat we de belangrijkste voetbal-
matches aldaar in een prachtig privézaaltje konden bekijken. Ook 
bezochten sommigen concerten in het plaatselijke theatertje, o.a 
van een big-band en ook de jazz kwam aan bod. 
We aten natuurlijk ook bij de fameuze Cristobal en Gerritje`s hond-
je Donna werd ook kogelrond van al dat heerlijks dat overal ter ta-
fel kwam. Gelukkig voor haar raakte ze ook heel veel energie op 
het strand kwijt want borderterriërs die blijven graven! We maak-
ten een prachtige rit door de sierra`s over kronkelige omhoog en 
omlaag gaande wegen met haarspeldbochten, leidend naar een 
prachtig op circa 800 meter hoog gelegen bergdorpje waar we een heerlijke maaltijd smaakten en de 
zeer vriendelijke uitbater ons in de watten legde.  
Jan gaf aan het bord niks meer cadeau en wist met een flink aantal fraaie zetten het verschil telkens 
te maken en zette een schier onverbeterbaar zes-op-een-rij record neer. Het verschil met de andere 
spelers was dit keer te groot. Ik had vooraf wel enige hoop op een goed resultaat want in juli klopte 
ik hem nipt over vijf partijen, nu ging ik door de gehaktmolen. Ik knokte met Michel om de derde 
plaats, lag ver achter, ging hem nog voorbij, maar moest in de laatste partij de vlag strijken. 
Maar de vakantiepret was er natuurlijk niet minder om, Paul hield weer zijn traditionele quiz die in 
twee avondsessies werd afgewerkt over flora en fauna van “bij ons”, ABBA, de Sovjet-Unie en twee-
de plaatsen op het Eurovisie-songfestival. Uiteraard moesten we met de gevonden letters tienletter-
woorden vinden en daaruit ook de twee t/m negenletterwoorden. Uiteindelijk bleek Prateeksha de 
beste quizzer en won voor de derde keer op rij een dame de traditionele Indalo-trofee. 
 
We hebben ook zeer fanatiek jeu de boules gespeeld, voor de kenners: petanque is de provencaalse 
variant van dit nobele spel. Paul was veruit de fanatiekste en schraapte letterlijk het brons voor mijn 
neus weg, Johanna pakte namens Amsterdam zilver en Bertrand was de jeu de boules-koning 2018! 

 

 

Bertrand De Bouvere 
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Voor de prijsuitrei-
king van dit alles 
aten we bij Maaike 
een heerlijke bief-
stuk en pakte Bert-
rand wederom zijn 
gitaar voor een 
fraai lied.  
Daarna was het 
weer gedaan en 
wachtte ons de 
reis (langs de glas-
bak) huiswaarts 
met mooie herin-
neringen in de 
bagage… 
 
 

Uitslag Toernooi Carboneras over tien partijen: 
1 Jan                4 2 1 5 1 1 1 1 1 1 = 18                                                                                                                                  
2 Bertrand      1 1 2 2 4 4 4 2 3 3 = 26                                                                                                                                
3 Michel          2 3 5 2 5 6 2 6 2 2 = 35                                                                                                                              
4 Bert               3 5 4 4 2 2 5 5 4 5 = 39                                                                                                                                 
5 Prateeksha 10 8 3 1 3 3 6 4 5 6 = 49                                                                                                                       
6 Nana              5 4 7 7 6 5 3 8 6 4 = 55                                                                                                                               
7 Paul               8 6 8 6 7 7 8 3 8 7 = 68                                                                                                                                 
8 Ann                6 10 10 10 9 8 10 9 7 11 = 90                                                                                                                         
9 Jeanine          9 12 9 9 11 10 7 7 11 8 = 93                                                                                                                 
10 Twan          11 9 6 11 8 9 9 10 12 12 = 97                                                                                                                             
11 Nadine         7 7 12 8 12 12 12 11 10 10 = 101                                                                                                              
12 Gerritje      12 11 11 12 10 11 11 12 9 9 = 108                                                                                                                                                                     
 
Voor alle uitgebreide wedstrijdgegevens gaat u naar www.ntsv.eu  
 
 

Alpha-Betenpuntenscrabbletoernooi 10 november 2018 
 

door jurymedewerker Jan de Kruiff 
 
Lees het sfeerverslag van het bijzondere jubileumtoernooi elders in dit magazine (na de uitslagen), 
geschreven vanuit het “perspectief” van een Lettergreep-Amersfoorts clublid. 
Medejurylid Flip Kramer maakte het eindklassement op. Hij gaf ook een overzicht van de zgn. duo-
scores (samenscore per partij, gerangschikt naar categorie). 
  
Het Alpha-Betentoernooi in cijfers 
 
Categorie  Aantal spelers  Gemiddelde partijscore 
 3   8   424   
 2   8   498   
 1   10   665 
 

Prijswinnaars Carboneras 2018 

Deelnemers Carboneras 2018 

http://www.ntsv.eu/
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Hoogste partijscore: 904 pt, door Rudy Kuijpers. 
Hoogste beurtscore: was ook voor Rudy Kuijpers, 248 punten voor “schrapte”. 
Hoogste samenscore: goed voor 1526 pt, door Trudi de Graaf en Wytze Groen. 
Effectief gebruik van dezelfde 102 letterblokjes d.w.z. hun uitstekend samenspel leverde meer dan 2x 
zoveel punten op dan menig “lager geklasseerd duo” ervan maakte (niet met de bedoeling om deze 
prestatie te geringschatten…). 
 
De afgekeurde woorden 
Woord   Strafpt  Opmerking 
xi   39  Woord niet in de OSWL 2018 
     Vermoedelijke verwarring met het (gsm)-spel 
     “Wordfeud”, dat het woord wel goedkeurt. 
fief   45  Woord niet in de OSWL 2018 
nanahcten  47  De C en de H verwisseld op het speelbord 
spoge   48  Aanvoegende wijs verleden tijd van een werkwoord 
     is niet mogelijk. Woord niet in de OSWL 2018. 
hoft   49  Woord niet in de OSWL 2018 
snode   80  Aanbouwwoord ‘krappend’ niet in de OSWL 2018. 
nanahct  99  (Een scrabble). De C en de H verwisseld op speelbord. 
gepieste  102  Woord niet in de OSWL 2018 
opheven  104  Woord niet in de OSWL 2018 
 
Woordvondsten, die het niet haalden…. Maar wel leuk zijn! 
Vleeske, naschut, handster, wegblad, stoeldek, stoelrem, telsnoer, baanveeg, loederen, lokmunt, 
swalgen, spoedles, omsleper, ophands, kantklos, manders, afbrozen, namixen, hertenstop, herten-
post, zeeplas, voltings, brottels, darmtest, marsgang, smerging, ringpen, stofdek, opluwer, zeekaper. 
 
Mooie/leuke woordvondsten 
Woord   Gelegd door   Opmerking 
shotter   Jeanette Bree 
koevoet  Esther Bruins 
queeste  Trees van Dongen  startwoord, 106 pt! 
ijsgors   Joke Tervooren 
bezique   Wesley Eikenaar 
monaziet  ook Wesley Eikenaar 
deciare   nog eens Wesley Eikenaar 
omentjes  Peter de Hoop 
lansier   Ton Wessels   de R is een blancoblokje 
pelster   Wytze Groen 
stopzin  ook Wytze Groen  met algemene stemmen van de organisato- 
      ren tot origineelste woord van het toernooi 
       uitgeroepen 
 
Nu zelf puzzelen (gebaseerd op de OSWL 2018, zonder updates 2019) 
 
De volgende woorden 1 t/m 30 staan niet in de OSWL 2018 of in Van Dale deel 15. 
 
Kunt u woorden vormen die wel in de OSWL staan? Om u te helpen hebben wij de 1e letter van het 
woord gegeven en eventueel nog een “bonusletter” op de juiste plaats gezet. 
Er zijn enkele moeilijke woorden bij! 
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1. inscore C……  11. slonsen N……  21. kantklos K……. 
2. gezwijn W..…..  12. ontvenen N…….  22. naloerd O.….A 
3. stoeldek D.……  13. ontvenen V…….  23. naloerd O…..D 
4. molester R.……  14. bejokere  R…….  24. punteres P……. 
5. molester S..…..  15. aanmeste M…….  25. verster V…… 
6. telsnoer E.……  16. gruinen N……  26. verster S…… 
7. telsnoer  L…….  17. swalgen W……  27. naroest T…… 
8. telsnoer R…….  18. omgedode M…….  28. naroest S…… 
9. lineren L……  19. gesloper P.……  29. herposte P……. 
10. gehamert T…….  20. spakende K…….  30. opretten TO…… 
     

De volgende woorden 31 t/m 60 staan wel in de OSWL 2018. 
 

Kunt u hun anagrammen vinden? Om u te helpen hebben wij de 1e letter van het woord gegeven en 
eventueel nog een “bonusletter” op de juiste plaats gezet. 
Er zijn enkele moeilijke woorden bij, maar laat u niet weerhouden! 
  

31. broezend R…….  41. intoets S……  51. greinen N……. 
32. eigende D......  42. stijgen N……  52. glazende Z……L 
33. gewiste W……  43. overlaag V…….  53. nastorm S…… 
34. naveegt V……  44. mokertje O…….  54. slapende L……. 
35. indrong R..….  45. geneurie E…….  55. smartend R……. 
36. opknalt K..….  46. snorkelt L…….  56. smartend D……. 
37. koetsend D…….  47. gezetene Z…….  57. smijters R……. 
38. snuiters R…….  48. intoets T……  58. nageurde A……. 
39. verkoeld D…….  49. navoert O……  59. muitende D……. 
40. bemasten BA……  50. omsture S……  60. omlijne M…… 
     

Uitslag (door Flip Kramer) 
 

  1E CATEGORIE      
1 Jeanette Bree Amersfoort 793 847 825 2465 

2 Joke Tervooren Rijswijk 703 724 806 2233 

3 Rudy Kuijpers Den Haag 904 592 717 2213 

4 Wytze Groen Veenendaal 638 761 725 2124 

5 Wesley Eikenaar Alkmaar 666 864 513 2043 

6 Peter de Hoop Leiden 563 771 655 1989 

7 Trudi de Graaf Leidschendam 706 765 474 1945 

8 Annie Wilmink Alphen a/d Rijn 505 532 661 1698 

9 Annie van Merkerk Woerden 572 554 564 1690 

10 Marijke Kleinveld Woerden 607 442 523 1572 

  2E CATEGORIE      
1 Ineke Verheij Alphen a/d Rijn 623 619 451 1693 

2 Truus v.d. Roest Woerden 573 481 551 1605 

3 Jeannette Lakmaaker Amersfoort 472 543 511 1526 

4 Esther Bruins Amersfoort 519 400 581 1500 

5 Ton Wessels Nieuw Vennep 488 499 487 1474 

6 Louise Cheizoo Den Haag 402 375 655 1432 

7 Henny Lamboo Schoonhoven 470 537 421 1428 

8 Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 509 431 359 1299 

Speelzaal in "De Ridder” (in een 
niet-scrabble setting) 
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  3E CATEGORIE      
1 Trees van Dongen Amersfoort 544 508 457 1509 

2 Alie de Leeuw Woerden 447 478 450 1375 

3 Tienke Wilschut Haarlem 456 584 267 1307 

4 Rie Altona Alphen a/d Rijn 416 426 447 1289 

5 Margreet Ommering Alphen a/d Rijn 419 419 432 1270 

6 Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 409 438 322 1169 

7 Corrie Stigter Alphen a/d Rijn 389 346 402 1137 

8 Ria Visser Alphen a/d Rijn 355 384 394 1133 

 
 
Uitslag duoscores - totaalpunten per partij (door Flip Kramer) 
 

  
 
1E CATEGORIE          

Deelnemers (achternaam op alfabet) Positie Partijen Punten Ronde 

Jeanette Bree Amersfoort 1 TRUDI & WYTZE 1526 2 

Wesley Eikenaar Alkmaar 2 MARIJKE & RUDY 1511 1 

Trudi de Graaf Leidschendam 3 RUDY & WYTZE 1441 3 

Wytze Groen Veenendaal 4 RUDY & JEANETTE 1439 2 

Peter de Hoop Leiden 5 PETER & JEANETTE 1356 1 

Marijke Kleinveld Woerden 6 WYTZE & JOKE 1341 1 

Rudy Kuijpers Den Haag 7 JOKE & WESLEY 1319 3 

Annie van Merkerk Woerden 8 WESLEY & MARIJKE 1308 2 

Joke Tervooren Rijswijk 9 ANNIE W & PETER 1303 2 

Annie Wilmink Alphen a/d Rijn 10 JEANETTE & TRUDI 1299 3 

      11 TRUDI & ANNIE VM 1278 1 

      12 JOKE& ANNIE VM 1278 2 

      13 PETER & ANNIE VM 1219 3 

      14 MARIJKE & ANNIE W 1184 3 

      15 WESLEY & ANNIE W 1171 1 

  
 
2E CATEGORIE           

Deelnemers (achternaam op alfabet) Positie  Partijen Punten Ronde 

Esther Bruins Amersfoort 1 LOUISE & ESTHER 1236 3 

Louise Cheizoo Den Haag 2 TRUUS & TON 1138 3 

Jeannette Lakmaaker Amersfoort 3 HENNY & INEKE V 1093 1 

Henny Lamboo Schoonhoven 4 TON & JEANNETTE 1042 2 

Truus v.d. Roest Woerden 5 ESTHER & INEKE V 1019 2 

Ineke W Verheij Alphen a/d Rijn 6 ESTHER & TON 1007 1 

Ton Wessels Nieuw Vennep 7 JEANNETTE & INEKE W 975 1 

Ineke V Wilmink Alphen a/d Rijn 8 LOUISE & TRUUS 975 1 

   9 INEKE V & JEANNETTE 962 3 

   10 HENNY & LOUISE 915 2 

      11 TRUUS & INEKE W 912 2 

   12 HENNY & INEKE 780 3 
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3E CATEGORIE     

Deelnemers (achternaam op alfabet) Positie  Partijen Punten Ronde 

Rie Altona Alphen a/d Rijn 1 TIENKE & RIE 1010 2 

Trees van Dongen Amersfoort 2 ALIE& TREES 986 2 

Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 3 TREES & MARGREET 961 1 

Alie de Leeuw Woerden 4 RIE & TREES 904 3 

Margreet Ommering Alphen a/d Rijn 5 BERTHY % TIENKE 890 1 

Corrie Stigter Alphen a/d Rijn 6 MARGEET & BERTHY 857 2 

Ria Visser Alphen a/d Rijn 7 CORRIE & MARGREET 834 3 

Tienke Wilschut Haarlem 8 CORRIE & RIE 805 1 

      9 RIA & ALIE 802 1 

      10 RIA & CORRIE 730 2 

      11 RIA & BERTHY 718 3 

      12 ALIE & TIENKE 717 3 

 

 

Jeanette Bree wint het jubileum-Alpha-Betentoernooi! 
 

door Jan E.M. de Kruiff, vanuit het “perspectief” van Lettergreep Amersfoort 
 
´t Was nog even spannend of wij – Wytze Groen en uw reporter – op tijd aanwezig zouden zijn met 
onze scrabblebenodigdheden t.b.v. het toernooi. Wij hadden namelijk niet gerekend op wegwerk-
zaamheden bij Bodegraven. Onze auto werd door “consequente“ wegomleidings-bordjes richting 
Zoetermeer “gedirigeerd”. Meer dan 20 km consequent doorrijden naar het westen..., diverse afrit-
ten ten spijt? Zo werden wij getrakteerd op een Randstad-sightseeing door een kleurig herfstland-
schap… En een dorpje met meer verkeersdrempels dan rijwegen… Door Wytzes noodzakelijk aange-
paste rijgedrag begon het toernooi iets later, maar dat was geen probleem voor de flexibele organi-
satrices. Met vereende krachten werden alle tafels scrabblewaardig gemaakt. 26 deelnemers ston-
den/zaten te popelen om er iets moois van te maken op die herfstige 10e novemberdag in 2018. 
Eigenlijk is dit verslag door de titel direct van enige spanningsopbouw ontdaan, maar u kunt zich 
voorstellen hoe enthousiast onze vijf clubgenoten waren na hun uitstekende optreden tijdens het 
jaarlijkse puntenscrabbletoernooi van de jubilerende Alpha-Beten in activiteitencentrum ‘De Ridder’ 
in Alphen a/d Rijn. De Alpha-Beten bestonden 35 jaar! 
Neem nu Trees van Dongen. Die liet er geen gras over groeien. Sperde al bij de allereerste zet van de 
partij haar ogen wijd open. Vroeg bevestiging bij de jury en tekende even later voor de hoogste ope-
ningsbeurtscore die uw verslaggever ooit tijdens een toernooi mocht beleven. In zo´n geval maakt de 
Q meestal deel uit van een woord. Patsboem - 110 punten voor haar ´queeste” (incl. blancoblokje). 
Allerminst een “queeste” - Trees stoomde probleemloos door naar de zege in de 3e spelerscategorie. 
Deze bestond uit 8 personen – voornamelijk “thuisspeelsters”. En dat was nu net de clou… De jubiler-
ende vereniging was prima vertegenwoordigd. ´t Was er de organisatie aan gelegen om het Alpha-
Beten-toernooi voor de scrabblekalender te behouden. Dus heeft de club er alles aan gedaan om niet 
alleen een “reddingsoperatie op touw te zetten” door flink te lobbyen. Maar de Alpha-Beten schie-
pen ook uitstekende “voorwaarden” voor een grote kans op voortzetting in 2019! 
Het toernooi was in een woord AF. Van het begin tot en met het eind. 
´t Begon al met koffie/thee en jubileumgebak! Voor elk van de deelnemers was er een potje, gevuld 
met snoep. Wij toostten na afloop met De Ridder-voorzitter Van der Zwaard op de toekomst van de 
jubilerende club. Die liet zich onder luide toejuichingen/hilariteit in de bloemen en op de foto zetten. 
De voorzitter reikte ook de scrabbleprijzen uit. Er was een prijsje voor de beste “samenspelers” in el-
ke categorie: de zg. duoscore. Met Wytze Groen bleek het wederom goed samenspelen als het om 
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punten ging! Hij was de enige toernooideelnemer, die samen met zijn “mede”-speelster Trudi de vier 
x9-scores in één partij kon realiseren. 
Het origineelste woord werd ook door Wytze gelegd… “stopzin”! 
Na afloop kreeg eenieder een op naam gestelde showtas mee, waarin de einduitslag van het toer-
nooi en een handige C-scrabblewoordenlijst (om het thuis “af te leren” of op het toilet te hangen…). 
Er heerste alom tevredenheid en waardering voor de organisatie, het jurywerk, de “haas”en de cate-
ring/bar-vrijwillig(st)ers.  
De Lettergrepers speelden boven verwachting. Eindigden bij de beste 4 in hun categorie. Zowel 
Esther Bruins als Wytze vielen helaas net buiten de prijzen. Afijn, uw verslaggever heeft onze nestrix 
Jeannette Lakmaaker nog genomineerd voor het origineelste woord. Een fraaie woordwending… zij 
verlengde namelijk “recht” tot “nagerecht” (3x woordwaarde). Mede door die zet haalde zij de 3e 
prijs in de 2e categorie. Voor onze ‘andere´ Jeanette werd het een topdag. En was er zelfs sprake van 
een primeur! Een hele mooie prestatie… 3 potjes van ongeveer 800 punten droegen bij aan een har-
telijk proficiat voor onze Amersfoortse, die de 1e prijs in de allerhoogste categorie bemachtigde! 

 

 

 STS-lijst na Alpha-Betentoernooi (november) 2018  
 

door Flip Kramer 

 

1 Renee v.d. Graaf Rotterdam 5 735 

2 Joke Tervooren Rijswijk 9 731 

3 Rudy Kuijpers Den Haag 11 705 

4 Wytze Groen Veenendaal 6 686 

5 Trudi de Graaf Leidschendam 10 680 

6 Peter de Hoop Leiden 11 637 

7 Annie van Merkerk Woerden 10 616 

8 Piet Bloemsma Bunnik 4 606 

9 Marijke Kleinveld Woerden 11 602 

10 Ria Stoop Rotterdam 5 599 

11 Jeanette Bree Amersfoort 11 582 

12 Wesley Eikenaar Alkmaar 3 559 

13 Ton Wessels Nieuw Vennep 11 543 

14 Esther Bruins Amersfoort 8 540 

15 Aty Diemer Eindhoven 9 539 

16 Louise Cheizoo Den Haag 7 529 

17 Roelof Lanting Haren 3 529 

18 Truus v.d. Roest Woerden 5 516 

19 Wim Aarts Veldhoven 4 514 

20 Jeannette Lakmaaker Amersfoort 10 513 

21 Henny Lamboo Schoonhoven 11 492 

22 Joke Kruger Hengelo 8 476 

23 Piet Veringa Neede 7 474 

24 Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 9 468 

25 Agnes Janmaat Woerden 5 457 

26 Ineke Verheij Alphen a/d Rijn 3 456 

27 Alie de Leeuw Woerden 7 454 

28 Trees van Dongen Amersfoort 5 448 
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29 Margreet Ommering Alphen a/d Rijn 4 438 

30 Rie Altona Alphen a/d Rijn 3 429 

31 Corrie Stigter Alphen a/d Rijn 3 412 

32 Tienke Wilschut Haarlem 4 404 

33 Cisca van Grol Alphen a/d Rijn 5 395 

34 Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 5 337 

 

De hoogste toernooi score en de hoogste ronde score zijn na het Alpha-Betentoernooi 2018 niet ge-

wijzigd; zij zijn terug te vinden op de SBNL-website en in het Scrabble Magazine van oktober 2018. 

 

   

Oplossingen puzzels woorden Alpha-Betentoernooi 

door Jan de Kruiff 
 
Oplossingen woorden 1 t/m 30  
 
1. inscore Cronies  11. slonsen Nelsons 21. kantklos Kloskant 
2. gezwijn Wegzijn 12. ontvenen Non-event 22. naloerd Onderla 
3. stoeldek Dekstoel 13. ontvenen Vennoten 23. naloerd Oerland 
4. molester Remstoel 14. bejokere  Reebokje 24. punteres Preutsen 
5. molester Stelmoer 15. aanmeste Manatees 25. verster Vreters 
6. telsnoer Entresol 16. gruinen Neuring 26. verster Strever 
7. telsnoer  Losrente 17. swalgen Walgens 27. naroest Torenas 
8. telsnoer Rolsteen 18. omgedode Modegoed 28. naroest Senator 
9. lineren Liernen  19. gesloper Ploegers 29. herposte Prothese 
10. gehamert Thermage 20. spakende Kapsnede 30. opretten Toprente 
   
Oplossingen woorden 31 t/m 60  
 
31. broezend Rozenbed 41. intoets Sonetti  51. greinen Negerin 
32. eigende Diegene 42. stijgen Nijgste  52. glazende Zandgeel 
33. gewiste Weeïgst 43. overlaag Vogelaar 53. nastorm Stroman 
34. naveegt Veengat 44. mokertje Omtrekje 54. slapende Ledenpas 
35. indrong Ronding 45. geneurie Eenurige 55. smartend Remstand 
36. opknalt Knalpot 46. snorkelt Lonkster 56. smartend Dansterm 
37. koetsend Desknote 47. gezetene Zee-engte 57. smijters Rijstmes 
38. snuiters Ritussen 48. intoets Toniste  58. nageurde Agendeur 
39. verkoeld Dekvloer 49. navoert Overnat 59. muitende Duimteen 
40. bemasten Basement 50. omsture Smouter 60. omlijne Miljoen  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAzIOalqzgAhXGC-wKHbAsDx0QjRx6BAgBEAU&url=http://auto-uitlaat.be/einddemper-uitlaat-knalpot-met-montageset-renault-clio-2.html&psig=AOvVaw0VEhuxZbDYOIpOWAcAOzao&ust=1549716466377209
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Scrabble-rebus 

door Martin Wijnalda 

 
Aanvang is een blanco bord (tabula rasa). 
 
Doel van het spel: 
Vorm woorden met de letters van de drie rekjes 
onder het bord (alle letters wegleggen). U mag zelf 
bepalen met welk rekje begonnen wordt. Er is 
sprake van zowel kruiselingse als parallelle aan-
sluitingen. Probeer zo hoog mogelijke scores te 
bereiken op misschien wel diverse plekken. 
 
Eventuele reacties kun je kwijt bij de redactie van 
het Scrabble Magazine (zie achterin) of bij mijzelf 
(zie onder de oplossingen van vorige keer). 
 

 

coshilg ra ehoe 
 

taeftrc ovnednt 

 
Oplossingen scrabble-rebussen Magazine oktober 2018 

door Martin Wijnalda 

                                         Rebus I                                                                                Rebus II 

    

Hieronder staan mijn woon- en mailadres voor reacties op bovenstaande puzzels en oplossingen. Ik 
probeer dergelijke puzzels ook geplaatst te krijgen in dagbladen, dit om scrabble te promoten. 

Martin Wijnalda  Tel: 06 42940460 
Blaauwhoflaan 80  draaipet@outlook.com 
8501 EP  Joure  

 

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

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 
 

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

1        D        

2        U        

3        b        

4        B        

5        E        

6        L        

7    K E R O S I N E     

8        L O O N W I G  

9    B I J K A N S      

10        G  T      

11          A      

12          L      

13          G      

14          I      

15          E      

 

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

1 G E K L A A R D        

2     F           

3     F           

4   Z U I V E R E N      

5     N           

6     E           

7     U           

8   P U R I S M E       

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

mailto:draaipet@outlook.com


 

28 
 

Terug naar Soest? 

 
door Wytze Groen 

 

Na het succes in 2018 werden “we” weer uitgenodigd om een duplicate-partij te begeleiden op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de SLAS. Dit staat voor de Stichting Literaire Activiteiten Soest. Deze 
stichting organiseert in een seizoen circa 8 bijeenkomsten rondom taal, boeken, woorden e.d. in de 
gemeente Soest. En zo kwam scrabble vorig jaar voor het eerst ook aan de beurt. 
Je zou kunnen zeggen dat we terugkeerden naar onze “roots”, naar Soest waar het in de vorige eeuw 

allemaal begon. De jongerenvereniging van de gereformeerde kerk organiseerde jarenlang het Ne-

derlands Kampioenschap Scrabble. Het was een soort wedstrijdscrabble, maar degene met de hoog-

ste totaalscore over 3 partijen werd tot winnaar uitgeroepen. Niks geen afspraken en van de “negen-
klapper” of “combiklapper” had niemand nog gehoord. 
Maar terug naar de SLAS. Zondag 6 januari 2019 was die al genoemde nieuwjaarsreceptie en voor en 
na de toost op het nieuwe jaar speelden we een aantal beurten duplicate. Dat ging in koppels om de 
drempel zo laag mogelijk te houden. En het was alleen bedoeld voor de inwoners van Soest. De lan-
delijke coryfeeën hadden een vrije zondag. Er traden 7 koppels in het strijdperk. Twan Swenker be-
diende de computer (vorig jaar was dat Flip Kramer), Gerie Blankesteijn was haas en bordbediende 
en ikzelf was lettertrekker/spelleider. 
Na een mondelinge uitleg mijnerzijds speelden we twee proefbeurten. Daarna begon om kwart voor 
2 de partij. De eerste lettertrekking (JAEREWS) leverde WASJE op D8h voor 36 punten op. Unaniem! 
Daarna volgde TTLRLOU en voor 32 punten kwam TROUWT (D4v) op het bord. De derde trekking 
(NTIDAAE) was goed voor AANWASJE (H8h, 48 punten). De eerste en enige scrabble werd gevonden 
uit de lettertrekking AEVDRGD: GEDAVERD (H3v, 67 punten). Tot de “toostpauze” volgden nog YES 
(F6v) en WECKtE (G4h) voor 27 resp. 30 punten. Het totaal kwam daarmee op 240 punten. 
Na de pauze: 

7   LEUQNRO LEUN M1v 36 

 

8   UEDNSOP PLUS L1h 45 
9   HEEORAK HOEK K2h 36 
10 NNNDDSE AANWASJES A8h 18 
11 EELOSOK HOTELS K2v 26 
12 DGGZM** ZeDiG F10h 23 
13 HOEMRLT HELM K9v 34 

 

In deze 13 beurten werden 4 solo’s en 1 soloscrabble gelegd. Het totaal aantal punten was 458. Het 
meest originele woord werd het niet gelegde EITAND. Na afloop hoorden we veel positieve geluiden 

en zagen tevreden gezichten alom. Het spelen in tweetallen is echt een aanrader bij dit soort evene-
menten! En: het maximum van de zaal en niet van de computer!  
En nu nog hopen dat er deelnemers de weg naar Amersfoort weten te vinden om eens mee te spelen 
bij Lettergreep. 

        
       Regiekamer Overzicht zaal Winnaars (329 uit 458) 
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Scrabble grabbels 
 

Door Flip Kramer 
 

THE   SCRABBLE   GAME 
 
Schilderij David Hockney levert recordbedrag op: 
80 miljoen euro. 
Een iconisch zwembadschilderij van de Britse schil-
der David Hockney (81) is vrijdag bij Christie’s in 
New York geveild voor een recordbedrag van 90,3 
miljoen dollar, bijna 80 miljoen euro.  
Het is het hoogste bedrag dat ooit op een veiling is 
betaald voor een kunstwerk van een nog levende 
kunstenaar. 
 

Wordcrex 
 
Vanaf heden werkt het online duplicatescrabblespel met de SWL.  
Het is afgelopen met woorden als IQ, EQ, NK, WK, MS, SM, XAS, YAS, WAV, 
LSOS enz. 
De zelfgemaakte woordenlijstjes met afwijkende twee- en drieletterwoor-
den kunnen in de papierversnipperaar.  
Van de ene kant een opluchting omdat je altijd met die verschillende woor-
denlijstjes zat wat erg verwarrend was, maar van de andere kant: je kon 
soms met deze woordjes waanzinnig veel punten scoren. 
 

Zoals bekend werkt WEBFEUD al vanaf het begin met de SWL.  
Wie weet maken we nog mee dat ook WORDFEUD overstapt? 
En dan vliegen de  SWL’s de boekhandel uit! 
 

Ok   is   nu   oke  (maar niet voor ons) 

 
Het woord OK is nu toegestaan voor scrabblespelers. Het is opgenomen in het officiële Amerikaans-
Engelse Scrabble-woordenboek dat wordt gebruikt voor het bordspel. Ook 'EW', een uitroep van af-
schuw, mag voortaan worden gelegd. 
Het nieuwe woordenboek werd in september j.l. uitgebracht. Er staan ongeveer driehonderd nieuwe 
woorden in. Daaronder zijn qapik (een munt uit Azerbeidzjan, handig voor wie een q heeft maar geen 
u), bizjet (zakenvliegtuig) en macaron (gevulde Franse koekjes). Ook aquafaba (het vocht in een blik 
kikkererwten), botnet (een netwerk van gekaapte computers), sheeple (belediging voor mensen die 
als een kudde schapen achter een machthebber aanlopen), bokeh (de onscherpte in een foto), emoji, 
facepalm en twerk mogen nu worden gelegd. 
De onderstreepte woorden kennen wij ook. QAPIK zou ook best een leuke aanvulling voor onze SWL 
kunnen zijn. Wie weet. 
 

Scrabble   viert  70-jarig   bestaan   met   

space-editie 
 

Ooit verkassen we naar een andere planeet. En dat brengt heel wat problemen met zich mee. Hoe 
gaan we bijvoorbeeld eten laten groeien in de ruimte? En hoe zit het met inteelt als we per kolonie 
gaan reizen? Ach, allemaal kleinigheidjes. Het belangrijkste probleem is in ieder geval al opgelost: 
Scrabble komt met een space-editie, bedoeld om te spelen zonder zwaartekracht. 

https://www.christies.com/img/LotImages/2012/CSK/2012_CSK_04422_0144_000(david_hockney_the_scrabble_game).jpg
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Wie is er niet groot geworden met dit taalspel, waarbij de vreemdste woorden worden gevormd en 
de mooiste discussies ontstaan. Dat moet natuurlijk doorgegeven worden van generatie op genera-
tie, ook de generaties die hun leven slijten in de ruimte. Voor hen, en voor André Kuipers, is er nu de 
space-editie. Sorry, we draven door. Hij is eigenlijk vooral voor astronauten. 
“Psychologen hebben altijd bepaalde kleine gewoontes aangemoedigd om astronauten gezond te 
houden in de ruimte”, aldus Mattel Games, uitgever van Scrabble. “Een van die gewoontes is 
Scrabble spelen. Astronauten erkennen dat het belangrijk is voor de gemoedsrust.” 
Om de zwaartekracht te overwinnen, heeft Mattel Games voor deze space-editie van Scrabble de 
handen ineen geslagen met LOLA MullenLowe. Het bord en de steentjes zijn magnetisch en het spel 
is te bevestigen met een klittenbandsysteem. Een leuk extra is dat er in het bord meteoorstof zit ver-
werkt. Aanvankelijk gaat het om een limited edition, die naar astronauten en ruimtestations wordt 
gestuurd. Ook zijn ze te zien op de pop-up evenementen wereldwijd ter ere van het 70-jarige be-
staan van Scrabble. 
Mattel Games zegt dat de spelborden 15 keer meer kosten dan een regulier spel. Het bedrijf sluit een 
massa-productie niet uit. Blijf op de hoogte via SpaceScrabble.com. 
 

Wereld   scrabble   dag  (1) 

 
(geschreven door Anja de Loos) 

Addy Stoop van Scrabblevereniging De Aanlegstijger werd vandaag gefeliciteerd door Brabants Bont: 
het is namelijk Wereld Scrabbledag, maar Addy stond met haar mond vol tanden: zij wist van niets. 
En dat terwijl de Aanlegstijger dè Brabantse scrabbleclub is, aangesloten bij Scrabblebond Nederland. 
De club speelt Scrabble in allerlei varianten en heeft ook zijn eigen jargon. Zo is er de 'negenklapper': 
die heb je als je een woord van rood tot rood legt. Dat is tevens de droom van elke scrabbelaar om-
dat het scores van boven de 200 oplevert. 
Aanlegstijger 
Ook in de naam van de club zit een puzzel verstopt, want natuurlijk weet de club dat je aanlegsteiger 
met een korte -ei schrijft. De club heeft juist voor de verkeerde schrijfwijze gekozen want: "Als je 
woorden aanlegt, dan stijgt je score flink."  
De club kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Wie meer Scrabble in zijn leven wil is welkom tijdens 
de speeldagen in Veldhoven. 
 

Wereld   scrabble   dag  (2) 

 
De foto hiernaast komt uit het AD Magazine van 5 januari 2019 waarin 
alle speciale "dagen" (als Wereld AIDS-dag, Dag van de VN, Dag van de 
Spruitjes etc.) voor heel 2019 zijn uiteengezet. Zo dus ook 13 april als 
Wereld Scrabbledag. 

Lees even de vermelding van het record voor JACQUARDWEEFSEL.  Het 
is inmiddels al overtroffen door het beurtrecord van Floris (2085) met 
GESCHENKCHEQUES uit het Magazine van februari 2018. Bovendien ha-

len echte SWL-scrabbelaars geen 2005 met JACQUARDWEEFSEL omdat het beschreven aantal wordt 
bereikt met verboden woorden als CD, DRUGPROBLEMEN en (L)EERGIERIGHEDEN. 

 

MATCH FIXING 
 
 

  

https://www.spacescrabble.com/
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Bestuur en commissies 

 
SBNL: 
adres: Smetanadreef 28, 3906 CW Veenendaal 
tel.: 06 5727 0484 
e-mail: info@scrabblebond.nl  
website: www.scrabblebond.nl  

    IBAN: NL81 ABNA 0513 0231 78  BIC: ABNANL2A 
 

BESTUUR 
Voorzitter: Vacant 
 
Secretaris:  Wytze Groen, 
  Smetanadreef 28, 3906 CW Veenendaal 
   Tel.: 06 5727 0484; e-mail: wytze.scrabble@gmail.com 
 
Penningmeester: Jeanette Bree, 
  Bevrijdingsweg 26, 3815 XL Amersfoort 
  Tel.: 033 - 4727238; e-mail: scrabble@kpnmail.nl 
================================================================================== 

ONDERSTEUNING BESTUUR 
Steunlid:  Rudy Kuijpers  
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Tel.: 06 14815863; e-mail: rudykuijpers197@gmail.com 
 
Steunlid:  Flip Kramer, 
(ledenadministratie, Telgengaarden 1, 7481 CJ Haaksbergen 
website en toernooi- Tel.: 053-5726440; e-mail: flip.kramer@gmail.com 
jurering) 
================================================================================== 

OVERKOEPELENDE TAALCOMMISSIE (otc) 
Afgevaardigde: Henk Jongepier, 
  Donkershoekstraat 11, 4433 BH Hoedekenskerke 
  Tel.: 0113 - 639745; e-mail: henkenada@zeelandnet.nl 
 

TOERNOOICOMMISSIE 
Leden:  Wytze Groen (zie secretaris) 
  Flip Kramer (zie steunlid) 
  Twan Swenker, Balistraat 6b, 1094 JL Amsterdam 
  Tel.: 020-4650404; e-mail: twanswenker@zonnet.nl 
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SBNL-scrabbleverenigingen in Nederland en de overzeese rijksdelen 
SCRABBLE® is een gedeponeerd handelsmerk van J.W. Spear & Sons PLC, Leicester LE3 2WT, England 

 
 

ALMELO: 't Veurwoord 
Woonzorgcentrum (Grand Café), Titus Brandsmahof 3 
Duplicate wekelijks op donderdag van 18.45 tot 21.30 
Tel. contactpersoon: 0546 825423 
E-mail: arteravest01@gmail.com 

ALPHEN A/D RIJN: Alpha-beten 
Locatie: SCC De Ridder, Concertweg 3 
Op woensdag van 19.30 tot 22.45 
Puntenscrabble: even weken 
Duplicate: oneven weken 
Tel. contactpersoon: 0172 443867 
E-mail: b.l.de.bruijn@kpnmail.nl 

AMERSFOORT: Lettergreep 
Locatie: Het Klokhuis, Weberstraat 2 
Duplicate op woensdag van 19.15 tot 22.30 
Tel. contactpersoon: 06 5727 0484  
E-mail: wytze.scrabble@gmail.com 

AMSTERDAM e.o.: Afroepalfabet 
Locatie: ‘t Glazen Huis, gebouw Huigenbos, 1102 KA 
Amsterdam-ZO 
Duplicate: 2* per maand op woensdagavond, 19.30-
22.30 (bel voor de data onderstaand nummer) 
Tel. contactpersoon: 020 6942007 
E-mail: hwvwest@dds.nl 

APELDOORN: Weerwoord 
Locatie: Tuinzaal Baptistenkerk, Bosweg 77 
Scrabble elke maandag behalve de 1e van de maand 
van 19.30 tot 22.00 
Tel. contactpersoon: 055 3556759 
E-mail: bruins-simons@kpnmail.nl 

BORN: Swentibold 
Locatie: Sport- en Recreatiecentrum Het Anker, 
Ankerweg 52 Buchten 
Duplicate Iedere donderdag van 19.15 tot ± 22.30 
Tel. contactpersoon: 06 12119438 
E-mail: scrabbleborn@gmail.com 

DEN HAAG e.o.: Haaglanden 
Locatie: wc De Blauwe Tram,  
Oude Trambaan 51 Leidschendam 
Puntenscrabble elke dinsdag van 19.30-22.30 
Tel. contactpersoon (Rudy Kuijpers): 06 14815863 
E-mail: rudykuijpers197@gmail.com 

HAAKSBERGEN: Haaksbergen 
Locatie: de Kappen 
Duplicate op maandag van 18.45 tot 21.30 
Tel. contactpersoon: 053 5726440 
E-mail: flip.kramer@gmail.com 

UTRECHT e.o.: It 
Locatie: Zorgcentrum de Wartburg, J.F.Kennedylaan 16 
Utrecht 
Duplicate: 2e en 4e dinsdag van de maand van 19.45-
22.30 
Tel. contactpersoon: 06 12168202 
E-mail: martre@caiway.nl 

ROTTERDAM: De Klinkers 
Locatie: Recreatieruimte Dawesflat aan de 
Dawesweg 
Duplicate op dinsdag van 19.15-22.15 
Tel. contactpersoon: 010 4565211  
E-mail: a.stoop10@hotmail.com 

WILLEMSTAD (Curaçao): Ambiente 
Locatie: buurtcentrum Janwe 
Duplicate elke dinsdag van 18.00 tot 21.00 
Tel. contactpersoon: 5999 4616984 
E-mail: ancela_lucia@yahoo.com  

VELDHOVEN: De Aanlegstijger 
Locatie: d'n Bond, Rapportstraat 29 
Puntenscrabble/duplicate op maandag van 13.30-
17.00 en woensdag van 19.30-23.00 
Tel. contactpersoon: 040 2212069 
E-mail: jjstoop@kpnmail.nl 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar  

gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere  

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

      © Copyright Scrabble Bond Nederland 
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