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Van de voorzitter 

door Rudy Kuijpers 
 
De eerste maanden zitten erop voor mij als voorzitter. En zo heb ik gemerkt dat er achter de scher-
men toch wel het nodige werk wordt verricht door bestuursleden en organisatoren om onze toer-
nooien op te zetten en te voorzien van de nodige faciliteiten als zaalhuur, consumpties en prijzen. De 
meeste communicatie wordt uitgevoerd met e-mail en Whatsapp – wat mij deed bedenken of naast 
het woord “bespreken” ook begrippen als “bemailen” en “be-appen” binnenkort in de Van Dale zul-
len verschijnen… 
Al met al zijn de afgelopen maanden me goed bevallen, mede door deze werkwijze en ook om enkele 
reacties die ik heb gehad tijdens de verschillende toernooien en (zomer-)avonden achter het 
scrabblebord. 
Tenslotte wil ik iedereen veel plezier wensen met de komende toernooien (aardig volle agenda voor 
november 2019 bij SBNL met het Alphense puntenscrabbletoernooi, NKDS en NKWS – drie scrabble-
disciplines in één maand!). 
 

 
Bestuur SBNL 2019. V.l.n.r.: Rudy, Wytze, Jeanette. (foto: Marc Stepman) 

 

Van de redactie 

door Rudy Kuijpers 
 
Het is weer zover: tijd voor een nieuw Magazine. Afgelopen maanden kwamen de stukken weer bin-
nen en er was dan ook genoeg aanleiding voor zoals de wedergeboorte van het Nederlands Kampi-
oenschap Wedstrijdscrabble (NKWS – en nu maar kijken wat het verloop zal zijn op 30 november), 
het 40-jarig bestaan van IT en het 25ste Keistadtoernooi met zijn jubileumsausje. 
Hierbij wil ik IT en Lettergreep dan ook van harte feliciteren met hun bereikte 
mijlpalen. 
Er valt dus deze keer extra te genieten van ons lijfblad – veel leesplezier ermee. 
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Speelagenda 2019 / 2020 

door Wytze Groen 

SBNL 2019 

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

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

zaterdag 30 november 2019 Amersfoort, Open NKWS - wedstrijdscrabble (zaal 9-17 uur) 

NTSV 2019 (altijd duplicate) 

zaterdag 26 oktober 2019 Interclub Coxhyde Koksijde te Oostduinkerke  

zaterdag 9 november 2019 Interclub Chipka Aalst te Lede 

zaterdag 21 december 2019 NTSV-kampioenschap te Tielt 
 

SBNL 2020 

zaterdag 8 februari 2020 ALV + partijtje erna Duplicate Amersfoort - Klokhuis 

zaterdag 29 februari 2020 NKPS Punten Amersfoort - Klokhuis 

zaterdag 20 juni 2020 Halve Marathon Duplicate Amersfoort - Klokhuis 

zaterdag 5 september 2020 Keistadtoernooi Punten Amersfoort - Klokhuis 

zaterdag 19 september 2020 Twents toernooi Duplicate Hengelo 

zaterdag 10 oktober 2020 Open NKWS Wedstrijd Amersfoort - Klokhuis 

zaterdag 14 november 2020 Toernooi Alphen Punten Alphen a/d Rijn 

zaterdag 28 november 2020 Open NKDS Duplicate Amersfoort - Klokhuis 

NTSV 2020 (altijd duplicate) 

zondag 12 januari 2020  Interclub Ypsilon Heist 

zaterdag 25 januari 2020  Interclub Homerus Gent 

woensdag 26 februari 2020  Seniorenkampioenschap Blanco Tielt 

zaterdag 7 maart 2020  Interclub Littera Tessenderlo  

zaterdag 4 april 2020  Interclub Blanco Tielt 

zaterdag 25 april 2020  NTSV-Interclub te Bilzen 

vrijdag 1 mei 2020  Dameskampioenschap Fair Play Destelbergen 

zaterdag 30 mei 2020  Interclub Chipka Aalst te Lede 

zaterdag 25 juli 2020  Interclub De Wase Sint-Niklaas te Overmere 

zaterdag ?? augustus 2020  Interland Belgie - Nederland te Mechelen 

zaterdag 29 augustus 2020  Interclub Quercus Ronse te Merelbeke (onder voorbehoud) 

zaterdag 26 september 2020  Interclub 't Peirt Dendermonde te Overmere 

zaterdag ?? oktober 2020  Interclub Coxhyde Koksijde te Oostduinkerke  

zaterdag 21 november 2020  Interclub Heureka Mechelen 

zaterdag 19 december 2020  NTSV-bekerwedstrijd te Tielt 
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36ste Midden-Holland Puntenscrabbletoernooi 
In samenwerking met buurtcentrum “De Ridder“ organiseert scrabbleclub “De Alpha-beten” op 
zaterdag 16 november 2019 haar jaarlijks Midden-Holland Puntenscrabbletoernooi. 
Locatie: Wijkcentrum Ridderveld 

Concertweg 3 
2402 JG Alphen aan den Rijn 

  Telefoon: 0172-426851 
Tijd:  De zaal gaat open om 9.30 uur 
   We starten om 10.30 uur. 
   Prijsuitreiking circa 17.00 uur. 
Inschrijving: Maak € 10,00 over vóór 31 oktober (dus geen € 8,00 zoals gemeld in vorig Magazine) 

Bankrekeningnummer NL93 INGB 0000 7823 97 ten name van B.L. de Bruijn te 
Alphen aan den Rijn inzake: “scrabbletoernooi” en naam deelnemer       

Tot slot:           Wij spelen in drie categorieën en met de afsprakenlijst voor puntenscrabble van SBNL 
Nog vragen ?   Gineke de Bruijn, 0172-443867, mobiel 06-54774581. 
                           E-mail: b.l.de.bruijn@kpnmail.nl 
 

Open Nederlands Kampioenschap Duplicate Scrabble (ONKDS) 
Van harte worden jullie uitgenodigd voor het open NKDS, hetwelk gehouden zal worden op zaterdag 
23 november 2018. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt dit kampioenschap gespeeld in Het 
Klokhuis, Weberstraat 2 te Amersfoort. 
Kosten: € 10,00. Maak dit bedrag voor 9 november 2018 over op nummer: NL81 ABNA 0513 0231 78 
t.n.v. Scrabblebond Nederland. Na deze datum ben je € 12,00 verschuldigd. 
Vanaf 09:00 uur staat de koffie klaar! Het toernooi begint om 10:30 uur met de eerste partij. De 
lunch is voor eigen rekening. Na deze lunch spelen we de tweede partij (begin ca. 14:00 uur). De 
prijsuitreiking is voorzien voor 16:45 uur. 
De winnaar is hij of zij die over de 2 partijen het beste resultaat behaalt. 
SCHRIJF JE DIRECT IN (dan kan je het niet vergeten)!  
 

Open Nederlands Kampioenschap Wedstrijd Scrabble (ONKWS) 
Zaterdag 30 november is het zover! Na tien jaar radiostilte is het Open Nederlands Kampioenschap 
Wedstrijdscrabble terug van weggeweest! Koen van Lankveld en Jan Tiek hebben de eer om het or-
ganisatiestokje van Herman van Westerloo over te nemen. In Nederland en België zijn tegenwoordig 
alleen nog duplicatescrabble- en puntenscrabbletoernooien te beleven, terwijl wedstrijdscrabble in 
Engelstalige landen het meest populair is en app-spelletjes als Wordfeud en Wordcrex in Nederland 
hoogtij vieren. Hier moest verandering in komen vonden Koen en Jan en zo geschiedde. In het vol-
gende artikel (op pagina 6-7) vind u de officiële uitnodiging, wees er snel bij als u geïnteresseerd 
bent! 
 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2020 
Op zaterdag 8 februari 20120 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. Elk SBNL-
lid is daarvoor bij dezen van harte uitgenodigd. De plaats van handeling is zoals de laatste jaren ge-
bruikelijk Het Klokhuis, Weberstraat 2 te Amersfoort. Dit keer in de zaal die “groepsruimte 1” wordt 
genoemd. De aanvang is om 12:00 uur. Na de vergadering spelen we een partijtje duplicate.  
Naast de gebruikelijke agendapunten (Opening, Verslag vorige ALV, Toernooiagenda e.d.) zal ook het 
herziene Huishoudelijk Reglement besproken worden. 
De volledige agenda en de vergaderstukken zullen begin januari per mail naar jullie verstuurd wor-
den. Noteer al wel de datum: zaterdag 8 februari 2020 om 12:00 uur! 
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NKPS 2019 op 2 maart 
Op zaterdag 29 februari 2020 wordt er weer gestreden in, op, om of tijdens het Nederlands Kam-
pioenschap Punten Scrabble (het NKPS). Je kunt meedoen door € 10,00 over te maken op het bank-
nummer van de SBNL, IBAN: NL81 ABNA 0513 0231 78, onder vermelding van “NKPS20” en je SBNL-
nummer (deelname is als vanouds alleen mogelijk voor SBNL-leden). Wees er snel bij zodat je verze-
kerd 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 kunnen beginnen. Er zal gespeeld worden in drie (3) 
categorieen. Het zal toegestaan zijn het blanco blokje in te wisselen mits dit direct weer terugkomt 
op het bord met jouw nieuwe woord. 

 

Uitnodiging Open Nederlands Kampioenschap Wedstrijd Scrabble (ONKWS) 
 

door Koen van Lankveld en Jan Tiek 
 
Beste liefhebbers van woordspelletjes, waaronder ook Webfeud en Wordfeud, 
  
Uw organisatoren, Koen en Jan, tevens liefhebbers van spelletjes en de Nederlandse taal (we zijn ook 
uitgekomen voor Nederland tijdens de scrabble-interland met België), delen u met vreugde mede dat 
na een lange afwezigheid er weer een Open Nederlands Kampioenschap Wedstrijdscrabble (ONKWS) 
zal plaatsvinden! 
  
Wij zijn van mening dat binnen het Nederlandstalig scrabblegebied, net als 
in het Engelstalig gebied waar het de grootste spelvorm is, het wedstrijd-
scrabble als scrabblevariant niet mag ontbreken.   
  
Dit twaalfde ONKWS zal plaatsvinden op zaterdag 30 november 2019. 
Gespeeld wordt in Wijkcen-trum ”Het Klokhuis”, Weberstraat 2, 3816 VC in Amersfoort, tel. 033-
7430171. Er is een beperkt aan-tal parkeerplaatsen bij de locatie zelf en anders kunt u de auto gratis 
parkeren in de buurt. Iedereen die Nederlands spreekt mag zich inschrijven. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 10,00. Lunch inbegrepen.  
  
De inschrijving is definitief wanneer u uzelf via een antwoord op de eerder toegezonden mail hebt 
aangemeld of u zich direct meldt via wedstrijdscrabble@gmail.com, van ons de bevestiging hebt ge-
kregen dat de deelnemerslimiet van 32 personen nog niet is bereikt en vervolgens de 10 euro is over-
gemaakt.  
U kunt zich inschrijven tot en met woensdag 30 oktober 2019. Annuleren met restitutie kan tot en 
met woensdag 27 november 2019. 
  
U kunt uw deelname bevestigen door eenvoudig 10 euro te betalen via iDeal of Sofort op  
www.bunq.me/wedstrijdscrabble. U kunt ook 10 euro overmaken op rekening nummer 
NL38BUNQ2291002708 t.n.v. Wedstrijdscrabble onder vermelding van ONKWS2019 plus uw volle-
dige naam. Als u een (iets) hoger bedrag wilt overmaken dan mag dit ook, het wordt gestort op een 
speciale rekening voor het Nederlandstalig wedstrijdscrabble en wordt uitsluitend gebruikt ter pro-
motie en bekostiging van het Nederlandse wedstrijdscrabble. 
  
De organisatie behoudt het recht om bij onvoldoende deelnemers het kampioenschap te annuleren. 
Meld je snel aan, want 50% van het maximaal aantal deelnemers heeft zich al aangemeld.      
  
De organisatie is verheugd te kunnen melden dat de regerend Nederlands Kampioen Wedstrijd 
Scrabble (2009), de huidig Nederlands Kampioen Duplicate Scrabble (2018) en de laatste Nederlands 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bunq.me%2Fwedstrijdscrabble&data=02%7C01%7CKoen.vanLankveld%40reaal.nl%7C0613a07f17fb4074c01a08d7384cbeb8%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637039775264981845&sdata=7BJ2KO9rRDIgi2kcJkPnuHyn69uTnDoi3GgClPal%2Faw%3D&reserved=0
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Kampioen Punten Scrabble (2019), evenals meerdere oud-kampioenen wedstrijdscrabble, zich reeds 
hebben ingeschreven!   
  
Er wordt in poules van vier gespeeld tot de lunch. De lunch staat om 12.00 uur klaar en om 13.00 uur 
begint het tweede deel van het kampioenschap. De beste acht worden ingedeeld in twee kampioens-
poules en strijden vervolgens om de plekken 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. De anderen hoeven niet na de 
lunch al naar huis, maar strijden verder om de plekken 9-16, 17-24 en 25-32.  
  
Er is een beker voor de winnaar. Deze mag zich een jaar lang Nederlands kampioen wedstrijdscrabble 
noemen.  
  
Vanaf deze editie van het ONKWS is de beker gedoopt tot Rob-Rondou-bokaal. Hierover meer bij de 
introductie op het ONKWS zelf. 
  
De twee leden van de organisatie spelen mee. De jury bestaat uit twee andere personen, plus één of 
twee helpers. Zij staan continu paraat om aanvechtingen af te handelen. Verder doet één van hen na 
elke partij de administratie-afwikkeling.   
  
In de periode van 1998 tot en met 2009 heeft Herman van Westerloo (met zijn zoon Mark) ‘t ONKWS 
georganiseerd. Er zijn veel spelers die hier plezier en sportieve uitdaging in hebben gevonden. 
Gelukkig mogen we gebruikmaken van de opgebouwde kennis en ervaring van Herman hieromtrent, 
zodat we ons eigen sausje erover kunnen gooien en een mooi kampioenschap kunnen organiseren! 
  
We willen dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om Herman van Westerloo te bedan-
ken voor het neerzetten van een wedstrijdscrabble-fundament in Nederland, het overdragen van het 
stokje aan de volgende generatie en zijn vertrouwen, hulp, input, meedenken, materiaal en know-
how. 
  
De zaal is open vanaf 09.00 uur. Aanvangstijd 1e ronde: 09.30 uur; einde: ca. 18.00 uur. 
  
De spelregels van het wedstrijdscrabble treft u aan in de bijlage van eerdergenoemde mail of zijn op 
te vragen via wedstrijdscrabble@gmail.com. Lees deze goed door voordat u gaat spelen. 
  
Nadere inlichtingen: 
Koen van Lankveld, Hoornsebuurt 16, 1441 AE Purmerend, e-mail: wedstrijdscrabble@gmail.com. 
Als u telefonisch contact wenst, kunt u uw telefoonnummer mailen, dan wordt u binnen 2 werkda-
gen teruggebeld. 
  
De kampioenen van de eerste tien toernooien zijn: 
1998-1999 Marc de Smit (Nederland) 
1999-2000 Rob Rondou (België)  
2001 Riccardo Ounane (België) 
2002 Henk Jongepier (Nederland) 
2003 Jeroen Kramer (Nederland) 
2004 Riccardo Ounane (België) 
2005 Rob Rondou (België) 
2006 Rob Rondou (België) 
2007 Carla Adelaar (Nederland) 
2008 Jos Leyssens (België) 
2009 Marcel Oostenbrink (Nederland) 
  Rob Rondou 

mailto:wedstrijdscrabble@gmail.com
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Topprestatie van Bert Leyssens: hij wint beide wedstrijden van de Interland 

door Jan de Kruiff 

De organisatie van de 22e scrabble-interland was op 29 juni jl. in handen van Nederland. Die dag was 
het “bakken en braden” (vrij naar weerman Deboosere). Het was dan ook niet zomaar een warme 
dag. Volgens de weerdiensten betrof het een datum-tempera-tuurrecord. In het Nederlandse hoofd-
weerstation De Bilt werd een temperatuur van 31,1 graden Celsius geregistreerd. Dat was in het 
Amersfoortse activiteitencentrum “Het Klokhuis” meer dan goed voelbaar. 
Weercode “vuurrood” … vooraf het “spetterend wapengekletter”? 
De “heetste” interland ooit? 

De omstandigheden deden namelijk denken aan de 
beginjaren van de scrabble-interlands. De Belgische 
thuiswedstrijden werden enkele jaren voor de millen-
niumwisseling hoofdzakelijk door Litteravrijwillig(st)ers 
georganiseerd. Spelleider van dienst op 29 juni jl. 
(Wytze Groen) kon zich nog goed herinneren dat het in 
de Tessenderlose speelzaal bloedheet was. Hij moest 
zijn interlandpartijen afwerken op een voortdurend 
zonbeschenen plaats aan de raamzijde. 
Op 29 juni was enige verkoeling voorzien door plaat-
sing van mobiele ventilatoren in de speelzaal. Wel 
oppassen dat de wedstrijdformulieren enz. op tafel 
bleven liggen! 

De Belgische ploeg werd op het laatste moment geconfronteerd met 2 afzeggingen. Niet de eerste de 
beste spelers – Jan Cornet en Danny Crabbé – gaven forfait. Marc Voet deed zijn uiterste best om dit 
tweetal te doen vergeten. Zijn ploeggenoot Bert Leyssens was in uitstekende doen. Hij wekte zelfs al 
tijdens het zingen van de  Brabançonne een op-en-top gemotiveerde indruk. Bert mocht fier zijn op 
zijn twee partij-overwinningen. En ging voorop in “de strijd”. 
Meer dan “tegenstribbelen” kon de Nederlandse leeuw niet. De Vlaamse leeuw was duidelijk een 
maatje te groot. 
Hulde voor de vaderlandsgetrouwe Nederlandse Jeannette Lakmaaker, die ondanks haar onwelzijn 
toch meespeelde. 
De Nederlanders mochten zich zeker verheugen op 
twee solozetten. Die kwamen op naam van Floris van 
Ouwerkerk en van Jan Tiek. 
Overigens was de moeilijkheidsgraad van de partijen 
erg hoog. Veel zweetdruppeltjes – veel drinken. 
Voor zover de historie strekt, betrof het een interland 
met het hoogste aantal verbeteringen van het zaal-
maximum sedert de 22 afleveringen. 
Die 8 verbeteringen kwamen direct aan het licht om-
dat bij het bepalen van de hoogste/beste zet “een 
super Jan De Ridder = de computer (…!)” werd inge-
zet. Deze confronteerde de 41 “arme” volg(st)ers met 
buitenissige (niet zelden anderstalige) woorden. 
Inmiddels heeft u via de website kennis kunnen nemen van het partijverloop en van de volledige uit-
slag/wedstrijdgegevens. De details heeft schrijver dezes u bewust onthouden om u de mogelijkheid 
te bieden om de partijen na te spelen. 
Zeer leerrijk.   
Jan De Ridder-als-persoon was verhinderd mee te spelen. En nog vele anderen, die in de NTSV-com-
petitie zich op een hoge tussenrangschikking mogen verheugen. De oorzaak van die absenties is niet 
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in alle gevallen bekend. Een zeker motivatieverlies zou zomaar een der oorzaken kunnen zijn. De af-
gelopen edities heeft de interland aan glans verloren: ieder jaar is er “hetzelfde verloop” / “dezelfde 
afloop”.  
Er waren maar weinig Nederlanders die zich in stemmig oranje hadden gehuld. En wij zagen ook wei-
nig Belgische vlaggen e.d. Helaas zijn beide ploegen niet vereeuwigd op de gevoelige digitale plaat. 
Op de NTSV-website zijn er natuurlijk wel sfeerbeelden van het scrabble-evenement te vinden. 
Voor het overige was er sprake van anonimiteit: die “rare hobbyisten” moesten het ook in 2019 stel-
len zonder belangstelling van schrijvende pers of een cameraploeg. 
De Vlamingen zijn zich ervan bewust dat ze elke interland tot aan 2019 met gemak hebben gewon-
nen, ook als ze een “minder sterk” (…) team afvaardigden.   
Al vele jaren breekt met name Nederland zich het hoofd over “hoe de interland voor beide partijen 
aantrekkelijker te maken.” Er gaan zelfs stemmen op voor een klein team “scrabble-kanonnen” per 
land. Elk land in hun eigen zaalruimte (landen zouden zelfs niet eens op verplaatsing hoeven? Tele-
foon e.d. doet “wonderen”!?). Elk landenteam mag onderling overleggen en bepaalt welk woord er 
bij de jury wordt ingediend. 

Het gezelligheidsaspect zal dan wel een pak minder 
zijn. De charme van de scrabble-interland is toch ook 
de verbroedering/verzustering – het “reünie-effect” 
– als de twee grote spelersgroepen weer samenko-
men? Dat was gelukkig in Amersfoort goed te zien. 
Terecht applaus voor de Belgische ploeg, die om plm. 
17:00 uur klaar was voor de lange autorit huiswaarts. 
Met als bijna “vanzelfsprekend” het trofeetje op de 
achterbank. Met dank aan de Nederlandse organisa-
toren en de vrijwillig(st)ers van zaal “Het Klokhuis”. 
’s Avonds zouden ettelijke Nederlanders zich “te 
buiten gaan aan pizza” in de buurt van de speelzaal. 

Veel trek hadden zij niet, vanwege de sauna-achtige omgevingsfactoren in de pizzeria. Waterflessen 
werden in een mum ad fundum geleegd. 
“Om het af te leren” konden enkele mensen het niet laten om een letterdobbelspel te spelen. En na-
tuurlijk werd de interland uitvoerig geëvalueerd. 
Hopelijk mogen wij in 2020 een spannende en geslaagde interland-editie beleven (in aangepaste 
(nieuwe) stijl?). Het zou mijn 23e op 23 landenspel(l)en zijn…, aldus uw schrijver Jan de Kruiff (Letter-
greep Amersfoort, Nederland). 
 
 

Wereldrecordpoging (nu we het toch over Bert Leyssens hebben) 

 
Rondgemaild door Jan Wouters, secretaris NTSV 

Sommigen onder jullie hebben het misschien al vernomen, 
voor anderen mag het nog heel vers nieuws zijn: op 21 mei 
volgend jaar is Bert Leyssens van plan om het wereldrecord 
simultaanscrabbelen aan te vallen (en te verbeteren). Om dat 
te verwezenlijken heeft hij uiteraard tegenspelers nodig, 50 
in totaal en dus zoekt hij kandidaten om het tegen hem op te 
nemen. 
Hieronder leest u kort en bondig de gehanteerde officiële 
regels en wanneer u interesse heeft in deelname kunt u dat 

Bert Leyssens 
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kenbaar maken via een aanmeldingsformulier dat u kunt opvragen (en ingevuld weer opstu-
ren) via wereldrecordpoging21052020@gmail.com 
 

Wereldrecordpoging – de regels (in het Nederlands vertaald). 

1. Alle spelen moeten gespeeld worden volgens de standaard regels van Scrabble® 

2. Standaard Scrabble®borden en stukken moeten gebruikt worden. 

3. Elke tegenstander moet zijn of haar eigen Scrabble®bordopstelling hebben. 

4. Elke tegenstander kan slechts aan 1 spel deelnemen. Geen enkele tegenstander mag 2 keer 

bekampen of geteld worden. 

5. Elke tegenstander moet aanwezig zijn bij de start van de wereldrecordpoging. 

6. De openingszet moet op elk bord in volgorde gemaakt worden. Na de openingszet moet de 

uitdager elk bord in dezelfde volgorde bezoeken om een zet te doen. Er mogen geen borden 

overgeslagen worden en er mag slechts één zet per beurt gemaakt worden. 

7. Nadat de uitdager een zet heeft gemaakt, mag de tegenstander geen zet doen totdat de 

uitdager terug bij het Scrabble®bord is. 

8. De spelers moeten van een gepast niveau zijn. 

9. Alle spelen moeten gespeeld worden tot er een winnaar uit de bus komt. 

10. Alle spelers mogen op geen enkele manier assistentie krijgen tijdens de wereldrecordpoging. 

11. Als een spel niet afgewerkt is, mag het niet bij het totaal geteld worden. 

12. De uitdager moet minstens 75% van de spelen winnen om de wereldrecordpoging te laten 

gelden. 

13. Toiletbezoeken mogen te allen tijde genomen worden maar moeten in het logboek 

opgenomen worden. Dit logboek moet tijdens de hele wereldrecordpoging bijgehouden 

worden. Toiletbezoeken mogen de volgorde van spelen niet verstoren. 

14. Er is een limiet van 5 minuten voor de uitdager om elke zet op elk bord te maken. 

15. De totale tijd van alle spelen moet bij de claim van het wereldrecord bijgevoegd worden. 

 

                            

Zilveren Keistadtoernooi van Lettergreep een groot succes 
 

Juryrapport door Jan E M de Kruiff, Lettergreep Amersfoort 
 
De “Graaf”jes zijn het puntenscrabbelen zeker nog niet verleerd. Zij excelleerden tijdens het 25e Kei-
stadtoernooi dat op 7 september jl. werd gespeeld in het vertrouwde activiteitencentrum ‘’Het Klok-
huis’’. 
Er waren 22 deelnemers, die werden ondergebracht in 3 spelcategorieën. De gemiddelde partijscore 
tussen categorie 2 en 3 ontliep elkaar niet zoveel! 
Opvallend was wederom het optreden van de jonge Alkmaarder – Wesley Eikenaar. Hij was per abuis 
ingedeeld in een lagere spelcategorie. Gezien zijn eindtotaal had hij met de besten meegekund. 
Lettergreepleden Jeanette Bree en Esther Bruins leidden de traditionele tombola, waarin vele aan-
trekkelijke prijzen te winnen waren. 
Hopelijk lukt het de Amersfoortse club om het toernooi ook in 2020 weer te organiseren. Als het aan 
de deelnemers van 2019 ligt: zeer zeker wel. Een mooi compliment voor de Klokhuisvrijwilligers en 
voor de organisatie van de jubilerende scrabbleclub. 
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Het Zilveren Keistadtoernooi in cijfers 
Categorie Aantal spelers Gemiddelde partijscore 
3 6  470 
2 8  492   
1 8  657 
 
Hoogste partijscore: 885 pt, gerealiseerd door Trudi de Graaf. 
Hoogste beurtscore: 2 vermeldingen van 221 punten. 
- Trudi de Graaf met VERZOCHT 
- Rudy Kuijpers met UITZWEVEN 
Hoogste samenscore: 1448 pt, door Trudi de Graaf en Marijke Kleinveld. 
Aantal opgevraagde woorden bij de jury: 375. 
Van die woorden waren er goedgekeurd 188. Iets meer dan de helft! 
 
De afgekeurde woorden: 
Heel weinig. Prima. Echt in de geest van een jubileumtoernooi! 
Afgekeurd Reden  Strafpt Opmerkingen 
zoetsen Woord niet in SWL  44  Er werd ‘’zoetsten’’ bedoeld 
klamde Idem 46 
toesnend Idem 220 ‘’Toesneed’’ bedoeld. Een der 
    hoogste strafscores ooit. 
Per abuis goedgekeurd: 
Aandoemt                           Woord niet in SWL   
 
Woordvondsten, die het niet haalden…. Maar wel leuk zijn! 
Mijzers, zijmers, zeteling, leentijd, kiestand, schettel, ongruwel, vanopuit, halsbont, rolasje, eenpoot, 
visbeek, beekvis, muisader, uiteinder, hooidag, epinale, koelmes, voorweek, gayenden, woondek, 
dagpark, brensjes, looipen, nameter, meel-oven, lang-ster, ovenhand, afmelder, nawoorde, ajuinde, 
pantzer, teengeur. 
 
Mooie/leuke woordvondsten 
Woord Gelegd door  Opmerking 
bergden Esther Bruins  Geen werkwoordsvorm, wel een scrabble! 
croquet Trees van Dongen  Beurtscore 113 punten. Het enige ‘’hele’’ 
   Q-woord dat tijdens dit toernooi gelegd werd. 
  Goed voor de originaliteitsprijs: een bakje 
  zonnebloemzaden om zelf op te kweken. 
resonans ook Trees van Dongen 
bijzaken Renee v d Graaf  9x woordwaarde, 203 pt.  
bospaden Alie de Leeuw   
tegenaan nog eens Alie de Leeuw  9x ww, 149 pt. 
fantaste Truus v.d. Roest  
ongeruwd Joke Tervooren  9x ww, 212 pt. 
honnette Wesley Eikenaar 
pelgrim ook Wesley Eikenaar 
revisme nog eens Wesley  
voortuin Wytze Groen  9x ww, 203 pt. 
Pagadet Peter de Hoop 
Voorasje ook Peter de Hoop 
ereloge Roelof Lanting 
zwemband Piet Veringa 
 

De negen prijswinnaars van het 25ste Keistadtoernooi 
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Nu zelf puzzelen. Naar aanleiding van het Keistadtoernooi 2019 
De volgende woorden 1 t/m 20 staan NIET in de OSWL 2019. 
Kunt u woorden vormen die wel in de OSWL staan? Om u te helpen hebben wij de 1e letter van het 
woord gegeven. 
 
  1  spangel – G……   6  instonde – S…… 11  loerigen – L…… 16  kadingen – N…… 
  2  spangel – S……   7  koelmes – L…… 12  bruilen – B…… 17  uitzene – Z…… 
  3  langster – S.……   8  epinale – A…… 13  instonde – O…… 18  rolasje – J…… 
  4  hovenend  – V……   9  opstuwer – P…… 14  opgriste – E…… 19  aankots – K…… 
  5  geronkte – T…… 10  grondse – E…… 15  halsende – H…… 20  aanmoet – A…… 
 
De volgende woorden 21 t/m 60 staan WEL in de OSWL 2019. 
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. 
 
21  tournee – E…… 31  kalvere – L…… 41  gegronds – G…… 51  knoeiers – K…… 
22  kniezer – K…… 32  kozenden – Z…… 42  afkussen – F…… 52  wateren – W…… 
23  nareisde – D…… 33  aanmere – E…… 43  eenling – E…… 53  martelen – T…… 
24  nareisde – S…… 34  haarden – H…… 44  aktetjes – S…… 54  revisme – M…… 
25  smokende – M…… 35  aftasten – F…… 45  slankten – L…… 55  snoeper – O…… 
26  gezonder – G…… 36  overrent – V…… 46  vermale – M…… 56  mietere – E…… 
27  ontpakt – P…… 37  knotste – N…… 47  vermale – V…R 57  lasteren – R…… 
28  ontpakt – T…… 38  ongeruwd – R…… 48  vermale – V…M 58  tekenen – E…… 
29  mastend – T…… 39  kondigde – D…… 49  inbonden – B…… 59  pelgrim – G…… 
30  kalvere – K…… 40  verslijt – R…… 50  gemorst – S…… 60  bruinere – R…… 
 
Uitslag (door Flip Kramer) 
 

  1e CATEGORIE  S_1 S_2 S_3 TOT 

1 Renée v.v. Graaf Rotterdam 803   726 845 2374 

2 Trudi de Graaf Leidschendam 721 885 693 2299 

3 Jeanette Bree Amersfoort 642 787 545 1974 

4 Joke Tervooren Rijswijk 708 546 654 1908 

5 Peter de Hoop Leiden 649 574 639 1862 

6 Wytze Groen Veenendaal 604 723 510 1837 

7 Rudy Kuijpers Rijswijk 399 676 708 1783 

8 Marijke Kleinveld Woerden 457 563 706 1726 

 

  2e CATGEGORIE      

1 Wesley Eikenaar Alkmaar 699 750 659 2108 

2 Ton Wessels Nieuw Vennep 542 541 550 1633 

3 Jeannette Lakmaaker Amersfoort 565 342 579 1486 

4 Truus v.d. Roest Woerden 431 559 495 1485 

5 Esther Bruins Amersfoort 387 600 493 1480 

6 Roelof  Lanting Haren 459 584 402 1445 

7 Henny Lamboo Schoonhoven 320 362 470 1152 

8 Ineke  Wilmink Alphen a/d Rijn 359 270 383 1012 
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  3e CATEGORIE      

1 Trees van Dongen Amersfoort 570 625 559 1754 

2 Ineke Verheij Alphen a/d Rijn 537 592 448 1577 

3 Alie de Leeuw Woerden 469 468 519 1456 

4 Piet Veringa Neede 488 418 400 1306 

5 Agnes Janmaat Woerden 452 371 450 1273 

6 Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 336 423 328 1087 

 
 

Jubileumpuzzel XXL  n.a.v. 25 jaar Keistadtoernooi 
 

door Jan de Kruiff 
 
Een uitdagende opdracht, gebaseerd op de puzzels, die u meestal aantreft na het juryrapport van 
een of ander puntenscrabbletoernooi! Uw puzzelvermogen kan flink op de proef gesteld worden. Als 
prijs: ‘’eeuwige roem’’! 
In de loop van een kwart eeuw hebben vele honderden spelers aan het Keistadtoernooi deelgeno-
men. Als uitgangsmateriaal voor de puzzel heb ik enkele namen van spelers gekozen die de afgelopen 
jaren aan het Keistadtoernooi deelnamen (trouwe spelers!). En van zaken die onverbrekelijk met het 
Keistadtoernooi verbonden zijn. Ook zijdelingse zaken: bijv. domiciliën van (oud)-deelnemers. 
Dat uitgangsmateriaal is geselecteerd op basis van ‘’aantrekkelijke lettercombinaties’’. 
Tijdens het puzzelen mag elke letter van het gegeven basiswoord maar één keer gebruikt worden. 
N.B.: de oplossingen betreffen geen werkwoord(svorm)en! 
Die woorden komen voor in de complete OSWL 2019 – woordlengte t/m 11 letters. 
U krijgt in bijna alle gevallen reeds 2 letters ‘’cadeau.’’ Meestal betreft het de begin- en eindletter 
van het gevraagde woord. Als dit niet het geval is, ontvangt u een bonusletter op de juiste plaats (ge-
lijk ‘’Lingo’’). Ook de letters, waaruit het gevraagde woord bestaat, krijgt u ‘’gratis’’! Incidenteel krijgt 
u een derde aanwijzing (letter). Het getal tussen 2 haakjes geeft de woordlengte weer. Naarmate de-
ze toeneemt, stijgt de moeilijkheidsgraad van de puzzelopdracht. 
Regelmatig wordt een beroep gedaan op uw fantasie en creativiteit. 
Oplossingen elders in dit Scrabblemagazine. 
Veel puzzelplezier, u toegewenst door het jarige Keistadtoernooi. 
** Voorbeelden van woorden die u uit een naam als BERTHY HOOGENKAMP kunt halen. 
Om het puzzelen te vergemakkelijken, kunt u de letters van Berthy Hoogenkamp uit uw scrabbledoos 
nemen en lekker gaan ‘’husselen’’! 
E…..O  (7) A B E G M O R (embargo) 
R……P   (8) A E E G K N P R (regenkap) 
K…….E (9) A E E G K N O O R (kangoeroe) 
H……..P (10) A E E H K M N P R T (hertenkamp) 
K……...T (11) A E E G K M N O O R T (kamergenoot) 
P……….K (12) A B E E K M N O O P R T (perenboomtak)  
 

De opdracht: Welke woorden kunt u o.m. vormen met letters in 
KEISTADTOERNOOI   AMERSFOORT 
E……R (8) D E E I I O O R T…..M (7) A E M R O O T 
I……K (8) D E E I I K N T M…..O (7) A E M O R S T 
N……I (8) E I K N O O S T O…… (7) A E M O R S T 6e letter: A 
S…….K (9) E I K N O R S T T O…… (7) A O O R R S T 6e letter: T 
A…….K (9) A E I I K R S T T E…..S (7) E F M O O R S 
R………T (10) A D E I K O R S T T M……R (8) A E F M O O R T 
D………T (11) A D E E K N O O R S T A……..T (10) A E F M O O R S T 
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SUPERTOMBOLA 
S…..M (7) A M O P R S T E…..P (7) E O O P R T U 
P…..A (7) A E L O P S T L……R (8) E L O O P R S T 
P…..U (7) A B E L P R U R……L (8) E L M O O R S T 
L…..O (7) A E L O S T U S…….M (9) B E L M O O R S T 
A…..L (7) A E L R O O U A……..R (10) A E L O O P R S T U 
 
ALPHEN AAN DEN RIJN LEIDSCHENDAM 
H…..P (7) A A D H L N P S……M (8) A C D E H I M S 4e letter: I 
P……A (8) A E E L N N N P M……. (8) A D D E I M N S 7e letter: A 
E……R (8) A D E E I L N R E……D (8) D D E E I L M S 
E……L (8) A A D E I L N P D……. (8) A  D D E E I L N 3e letter: A 
N………N (11) A A D E I J L N N P R H…….D (9) A D D E E H I L N 
H………N (11) A D E E H I L N N P R D…….. (9) A D D E H I M N S 2e letter: A 
 
JOKE TERVOOREN   TRUDI DE GRAAF 
E…..K (7) E E K O R T V D…..F (7) A D D E F G I 
K…..R (7) K O O O R R T R…..R (7) A D E G R R U 
N…..R (7) E E N O O R T D.….. (7) A D E G R T U 2e letter: E 
E……E (8) E E E J K R R T D……G (8) A D D E G I R R 
E………E (11) E E E J K N O O R R T D…….R (9) A A D D E I R R U 
 
RUDY KUIJPERS   AGNES JANMAAT 
R……R (8) D E I R R S U U N…..G (7) A A E G M N T 
P……K (8) D E K P R R S U M…..A (7) A A E G M N T 
J……R (8) E I J K P R S U J…..T (7) A A E G J N T 
D……K (8) D E I K P R R U M…….N (9) A A A E G M N S T 
   A…….. (9) A A A A J M N N S   2e let.: N 
 
INEKE VERHEIJ    ESTHER BRUINS  
K…..I (7) E E E I K R V  R……. (7) B E I R S S U 6e letter: U 
J…..R (7) E E E J N R V  E…..S (7) E E H I S T U 
H…… (7) E E E E H J R      5e letter: J T……B (9) B E I N R S S T U 
I……K (8) E I I H J K N R  U…….S (9) B E E I N R S T U 
H……R (8) E E E H I K R V  H……..N (10) E E H I N R S S T U 
   B……..N (10) B E E I N R S S T U 
 
PIET VERINGA   WESLEY EIKENAAR 
R…..T (7) A G I N R T V Y…..S (7) A E E K N S Y 
R…..I (7) A E E I N R V A….. (7) A A E I L N S 2e letter: L 
P…..R (7) E E I N P R T N……K (8) A A E I K N R W 
N…..R (7) A E E I N R V E……. (8) E E E I L N R Y 2e letter: Y 
T……R (8) E E G I P R T V N…….L (9) A A E I K L N R W 
V…….P (9) E G I I N P R T V E…….R (9) E E E E I L N R W 
G…….N (9) A E E G I N R T V W…….R (9) A A E I K L N R W 
   A………K (11) A A E E K L N R S W Y 
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ROELOF LANTING  TIENKE WILSCHUT 
O…..O (7) A E G N O O R N…..S (7) I I N S T T W 
I…..O (7) E F I N N O R T…..K (7) E H I K N T U 
G…..A (7) A G I L L O R L…..K (7) E I K L N S U 
R……L (8) A E F L L O R T E…..H (7) C E H I N S T 
A……G (8) A E G I L N R T N……E (8) E E I N S T U W 
N……G (8) E G I N N O R T K……H (8) C H I I K L N S 
L……..F (10) A E F I L N O O R T E……..T (10) C E E H L N S T T U 
N………N (11) A E G I L L N N O O T K………T (10) C H I K L N S T T U 
   T………L (11) E H I I K L N S T U W 
   K………N (11) C E H I K L N S T T U 
 
 

Wat kan er gebeuren in een partijtje Webfeud? 
 

door Wytze Groen 
 

Het volgende geschiedde in een partijtje Webfeud tussen Rieke Bouman en mijzelf. Ik speelde deels 
op mijn tablet en deels op mijn laptop. Rieke legde midden onder verticaal: PUF (de P lag al op het 
bord). Ik zag dat aan en liep naar mijn computer. Het spel met Rieke stond toevallig “open” en ik 
constateerde, dat PUF nog niet zichtbaar was, maar dat de beurt al wel aan mij was. En ik verplaatste 
letters naar de plek (des onheils) waar PUF zou moeten liggen. Met het onderstaande tot gevolg: 
 

 
 
PSF kwam er op deze manier te liggen. Wat we ook probeerden, dit lag er en was niet meer te 
herstellen. Aan het eind van de partij liep jurylid Jan de Kruiff langs en beloonde ons met een aftrek 
van een aantal punten (...). 
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Scrabbelclub IT bestaat 40 jaar 
 

Door Marijke Treur 
 

“Zouden jullie over dit jubileum een stukje kunnen schrijven?” werd ons gevraagd. 
Ja, natuurlijk kan dat, want het is toch wel een zeer heuglijk feit én IT is de oudste (nog bestaande) 
duplicate-scrabbelclub van Nederland én we hebben een heel leuke en gezellige club, máár...... wie 
van onze huidige clubleden weet iets te vertellen over de oprichting van onze club, hoe is het eigen-
lijk begonnen? Gelukkig bleek (ex-lid) Herman van Westerloo bereid even voor ons in de archieven te 
duiken en kunnen we hieronder ingekaderd in het kort iets melden over de ontstaansgeschiedenis 
van de club IT en van de naam IT. 
 
“IT”, UTRECHTS SCRABBLE-ORGAAN, jaargang 1, no. 1, juli 1979 
 
Geschiedenis 
Evenals Monopoly is Scrabble een product van de economische crisis van de dertiger jaren. Het spel 
werd in 1931 uitgedacht door Alfred Mosher Butts, een Amerikaanse werkloze architect. Deze gaf er 
in eerste instantie de naam “IT” aan. Pas in 1948 werd het spel werkelijk in de handel gebracht, on-
der de naam ‘Scrabble’. Drie jaar later kwam Scrabble naar Europa, en op dat moment begon het 
succes. Om de uitvinder te eren, heeft ons clubblad de naam “IT” gekregen. 
In januari 1979 besloten Corriejanne Timmers en Els Feuth het scrabbelen volgens de duplicate-me-
thode in Nederland te introduceren. Hiertoe hebben zij veelvuldig contact gehad met Nederlandsta-
lige Belgen, die al enige tijd deze denksport in clubverband beoefenen. Het resultaat was: drie proef-
competities, gehouden in Utrecht. 
Het aantal spelers stijgt, de scores worden hoger, de gevonden woorden interessanter en de compe-
titie-avonden steeds gezelliger. Al bij al ziet het er veelbelovend uit voor het komend seizoen, dat in 
september a.s. start met twee speelavonden per maand. 
En zó is het dus gekomen, de eerste clubavond was in september 1979. 
De naam van onze club was oorspronkelijk ‘Utrechtse Scrabble Vereniging’, terwijl het orgaan van de 
club ‘IT’ was. Op enig moment is de naam ‘IT’ aan de club verbonden. 
Vanaf het begin is er uitsluitend volgens de duplicate-methode gescrabbeld, maar de spel- en taalre-
gels waren vroeger wel anders dan tegenwoordig. De club IT heeft zich in 1998 aangesloten bij het 
NTSV en sinds de samenwerking tussen de SBNL en het NTSV zijn de nu geldende regels van kracht. 
Onze club heeft in diverse zalen in Utrecht gespeeld: eerst in “De Remise”, later in een hotel aan de 
Maliestraat, weer later in een zaal in Bunnik en in de jaren negentig in een zaal van het verzorgings-
tehuis “Beukenhorst” in Driebergen. Daarna jarenlang in denksportcentrum “De Hommel” en nu spe-
len we al weer jaren in woon-zorgcentrum “De Wartburg” in Utrecht. 
Er wordt tweemaal per maand gespeeld, steeds op de tweede en vierde dinsdagavond van de 
maand, vanaf 19.45 uur. De club IT heeft momenteel 16 zeer trouwe leden: zij komen vanuit Amers-
foort, Amsterdam, De Bilt, Kamerik, Veenendaal, Vlaardingen, Woerden en Woudenberg. De helft 
van onze leden is tevens lid van een scrabbelclub elders in het land. 
In al die 40 jaren is IT een actieve en gezellige club gebleven. Leden van het eerste uur heeft IT niet 
meer, maar nu we terugblikken op de afgelopen 40 jaren willen we, zonder alle andere ex-leden te-
kort te doen, de namen Henk Jongepier en Herman van Westerloo even apart noemen. Gedurende 
een groot aantal jaren hebben zij zich bijzonder verdienstelijk ingezet voor onze club, o.a. als voor-
zitter, nacontroleur en redacteur van het 2-wekelijkse ITbull. Nu zijn we alweer jaren blij met onze 
jury-expert Twan Swenker en met onze deskundige nacontroleur Jan de Kruiff, die ondertussen – 
voor de 19de keer op rij – ook het scrabbelseizoen 2018/2019 weer de clubkampioen van IT is gewor-
den. Jan, proficiat! 
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De afsluiting van dit seizoen vond plaats op zaterdag 31 augustus 2019 en dat werd deze keer een ex-
tra feestelijke dag op een mooie locatie in het groene hart van Nederland, want we hadden die dag 
ook iets bijzonders te vieren: het 40-jarig bestaan van onze club IT. 
 

 
         De jubilerende club IT behalve Moshe en Anja 

Jan en Twan worden beloond voor hun vele 
werk voor de club 

De top 3 van IT Jan ontvangt de clubkampioensprijs. 
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STS-lijst na Keistadtoernooi (september) 2019 
 

door Flip Kramer 

 

    STS SEPTEMBER 2019   AANT GEM + / - 

1 (2) Renee v.d. Graaf Rotterdam 4 731 0,0 

2 (1) Joke Tervooren Rijswijk 10 727 -11,8 

3 (3) Rudy Kuijpers Den Haag 11 719 -3,9 

4 (4) Wytze Groen Veenendaal 7 705 -1,2 

5 (5) Trudi de Graaf Leidschendam 11 657 3,8 

6 (6) Peter de Hoop Leiden 11 656 9,5 

7 (10) Piet Bloemsma Bunnik 4 616 12,3 

8 (7) Annie van Merkerk Woerden 11 615 5,2 

9 (8) Marijke Kleinveld Woerden 11 615 8,2 

10 (11) Ria Stoop Rotterdam 4 608 9,1 

11 (12) Wesley Eikenaar Alkmaar 5 601 11,4 

12 (9) Jeanette Bree Amersfoort 11 599 -5,3 

13 (13) Annie Wilmink Alphen a/d Rijn 3 573 0,0 

14 (14) Ton Wessels Nieuw Vennep 11 548 7,4 

15 (15) Esther Bruins Amersfoort 9 534 -1,6 

16 (16) Aty Diemer Eindhoven 7 527 -3,1 

17 (18) Truus v.d. Roest Woerden 5 526 7,1 

18 (21) Wim Aarts Veldhoven 4 514 0,0 

19 (19) Louise Cheizoo Den Haag 7 509 -8,9 

20 (20) Jeannette Lakmaaker Amersfoort 10 506 -9,9 

21 (22) Henny Lamboo Schoonhoven 11 502 7,7 

22 (23) Ineke Verheij Alphen a/d Rijn 4 483 0,0 

23 (25) Piet Veringa Neede 6 459 -5,5 

24 (24) Joke Kruger Hengelo 7 458 -18,0 

25 (28) Trees van Dongen Amersfoort 7 455 -2,4 

26 (26) Agnes Janmaat Woerden 3 451 -12,3 

27 (27) Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 9 450 -13,8 

28 (29) Alie de Leeuw Woerden 8 447 -7,2 

29 (30) Margreet Ommering Alphen a/d Rijn 5 435 0,0 

30 (31) Rie Altona Alphen a/d Rijn 4 429 0,0 

31 (32) Tienke Wilschut Haarlem 5 410 0,0 

32 (33) Ria Visser Alphen a/d Rijn 3 409 2,1 

33 (33) Corrie Stigter Alphen a/d Rijn 4 404 0,0 

34 (34) Cisca van Grol Alphen a/d Rijn 4 401 5,6 

35 (35) Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 6 346 0,0 

  

Net als na het laatste Alpha-Betentoernooi in november 2018 en het NKPS van 2019 zijn de hoogste 

toernooi score en de hoogste ronde score ook na afloop van het Keistadtoernooi 2019 niet gewijzigd; 

zij zijn terug te vinden op de SBNL-website en in het Scrabble Magazine van oktober 2018. 
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Oplossingen puzzels woorden Keistadtoernooi 
 

door Jan de Kruiff 
 
Oplossingen woorden 1 t/m 20 Keistadtoernooi 2019 
  1 Glaspen   6 Snoteind 11 Leigroen 16 Nakendig 
  2 Slagpen   7 Lokmees 12 Bruinel 17 Zeetuin 
  3 Strangle   8 Alpiene 13 Ondienst 18 Jaloers 
  4 Veenhond   9 Perstouw 14 Egotrips 19 Kaaston 
  5 Trekogen 10 Esgrond 15 Handslee 20 Anatome 
 
Oplossingen woorden 21 t/m 60 Keistadtoernooi 2019 
21 Euronet 31 Leervak 41 Grensgod 51 Kerosine  
22 Keerzin 32 Zonnedek 42 Faunesks 52 Weernat 
23 Dienares 33 Erenaam 43 Engelin 53 Telramen 
24 Sieraden 34 Haander 44 Staketje 54 Meervis 
25 Mosdeken 35 Fantaste 45 Lenstank 55 Openers 
26 Grondzee 36 Vertoner 46 Meerval 56 Eremiet 
27 Potkant 37 Netstok 47 ValmeeR 57 Rastelen 
28 Tanktop 38 Rugwonde 48 VeelarM 58 Enteken 
29 Tandems 39 Dogekind 49 Bodinnen 59 Glimper 
30 Karveel 40 Rijstvel 50 Stormeg 60 Reebruin 

 

Oplossingen Jubileumpuzzel XXL  n.a.v. 25 jaar Keistadtoernooi 
  

door Jan de Kruiff 
 
KEISTADTOERNOOI   AMERSFOORT 
E……R (8) eidooier T…..M (7) tearoom 
I……K (8) identiek M…..O (7) maestro 
N……I (8) nestkooi O…… (7) oerstam  
S…….K (9) snotterik O…… (7) oorarts  
A…….K (9) artistiek E…..S (7) erfooms 
R………T (10) radiotekst M……R (8) metafoor 
D………T (11) doorsneekat A……..T (10) amersfoort (!) 
 
SUPERTOMBOLA 
S…..M (7) stoparm E…..P (7) eurotop 
P…..A (7) poetsla L……R (8) loopster 
P…..U (7) parbleu R……L (8) roomstel 
L…..O (7) lesauto S…….M (9) strobloem 
A…..L (7) aureool A……..R (10) autosloper 
 
ALPHEN AAN DEN RIJN LEIDSCHENDAM 
H…..P (7) handlap S……M (8) schiedam  
P……A (8) pennenla M……. (8) middenas  
E……R (8) eilander E……D (8) edelsmid 
E……L (8) eindpaal D……. (8) deadline  
N………N (11) nijlpaarden H…….D (9) heideland 
H………N (11) hinderpalen D…….. (9) damhindes 
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JOKE TERVOOREN   TRUDI DE GRAAF 
E…..K (7) eetvork D…..F (7) dagdief 
K…..R (7) kortoor R…..R (7) rugader 
N…..R (7) neetoor D.….. (7) deurgat  
E……E (8) erkertje D……G (8) draderig 
E………E (11) erekroontje D…….R (9) draaideur 
 
RUDY KUIJPERS   AGNES JANMAAT 
R……R (8) reisduur N…..G (7) netmaag 
P……K (8) persdruk M…..A (7) magenta 
J……R (8) jukspier J…..T (7) jaagnet 
D……K (8) druiprek M…….N (9) maasgaten 
   A…….. (9) ananasjam 
 
INEKE VERHEIJ    ESTHER BRUINS  
K…..I (7) keverei R……. (7) reisbus  
J…..R (7) jenever E…..S (7) eethuis 
H…… (7) herejee       T……B (9) tussenrib 
I……K (8) inrijhek U…….S (9) uitbeners 
H……R (8) heikever H……..N (10) hiertussen 
   B……..N (10) bruissteen 
 
PIET VERINGA   WESLEY EIKENAAR 
R…..T (7) ringvat Y…..S (7) yankees 
R…..I (7) ravenei A….. (7) alinea’s  
P…..R (7) pienter N……K (8) naaiwerk 
N…..R (7) naiever E……. (8) eyeliner  
T……R (8) tipgever N…….L (9) nierkwaal 
V…….P (9) vingertip E…….R (9) eenwieler 
G…….N (9) giervaten W…….R (9) winkelaar 
   A………K (11) analysewerk 
 
ROELOF LANTING  TIENKE WILSCHUT 
O…..O (7) oregano N…..S (7) nitwits 
I…..O (7) inferno T…..K (7) tuinhek 
G…..A (7) gorilla L…..K (7) luisnek 
R……L (8) roltafel E…..H (7) etnisch 
A……G (8) aterling N……E (8) nieuwste 
N……G (8) notering K……H (8) klinisch 
L……..F (10) loontarief E……..T (10) etenslucht 
N………N (11) nagellotion K………T (10) kunstlicht 
   T………L (11) thuiswinkel 
   K………N (11) kustlichten 
 
 

Van Dale 15e druk   Van Dale 15e druk 
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Twents Duplicate-toernooi  21 september 2019 

door Flip Kramer 

Op een prachtige en zonnige eerste herfstdag konden we om 11:45 starten met ons duplicate toer-
nooi. Dat het altijd mooi weer is op ons scrabbletoernooi is bijna vanzelfsprekend. Of we nu een da-
tum in het voorjaar prikken of zoals de laatste jaren in het najaar: het is altijd mooi weer in Hengelo! 
Het was in het begin toch nog even bibberen, want het was behoorlijk koud geweest afgelopen nacht 
en de verwarming was uit. Maar och, als je scrabbelt krijg je het vanzelf warm door de spanning, ze-
ker bij duplicate. 
We hadden nog even gewacht op Rieke, maar door de inzet van bussen op het traject Deventer-Hen-
gelo en het in de verkeerde trein stappen kon zij helaas niet meer meedoen met de 1e partij. 
In de 1e partij begon het rustig met het woord EFFENT dat op één na door iedereen ook werd gevon-
den. In beurt 3 viel de eerste solo SEXYERE van Christine. In beurt 5 vond niemand de prachtige 
scrabble HAATIMAM voor 107 punten. Maar in beurt 6 had iedereen het woord VODJE gevonden.  
In beurt 10 was er een soloscrabble van Floris met KERKBONS die ook in de tweede pot met DRIVEJE 
en GEPINTEN nog 2 solo’s scoorde. Eensgezind sloot iedereen af met 42 punten (NAG, NEG of NEB) 
De 2e partij begon met een cadeautje. Iedereen werd beloond met de scrabble BELOOND. Dat is toch 
een leuke start nietwaar? In de 4e beurt waren we eveneens allemaal “oenen” met het woord OEN. 
In beurt 10 werd door een aantal van ons het woord CINEAC gevonden en in beurt 15 legde iedereen 
GESPJE neer, behalve Floris natuurlijk die er GEPSJE van maakte, wat meteen goed was voor een so-
lo! 
 
Gepsje of gapsje: GAPS, v. (-en), (gew.) een handvol, eene hoeveel-
heid, die men òf in ééne hand, òf in de beide aan elkander gehouden 
open handen omvatten kan: eene gaps rogge; eene gaps geld. 
 
De partij werd door bijna iedereen besloten met ZAK voor 32 punten. 
Het aantal door de spelers gelegde scrabbles in de twee partijen sa-
men lag tussen de 3 en de 7. Iedereen ging daarom denk ik met een 
goed gevoel naar huis. 
 
Uitslag (door Flip Kramer)  

 

 

  1 VAN OUWERKERK Floris 901  976  1877 

  2 FEIJEN Christine  859  884  1743 

  3 DE BRUIJN Gineke 814  888  1702 

  4 ROGGEVEEN Marieke  798  882  1680 

  5 GROEN Wytze  739  841  1580 

  6 KUIJPERS Rudy  780  780  1560 

  7 LAKMAAKER Jeannette  745  770  1515 

  8 HEEREGRAVE Hans  704  740  1444 

  9 OVERBERG Regina  622  808  1430 

10 AARTS Wim  644  763  1407 

11 BOELENS Anny  708  688  1396 

12 BRUINS Esther  661  696  1357 

13 BLANKESTEIJN Gerie  537  713  1250 

14 VAN BRAGT Annemarie  584  634  1218 
De winnaars van het TwentsDuplicate-toernooi 2019 
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Noot van de redactie bij verslag Hengelo-toernooi 

door Rudy Kuijpers 

Na het Twents Duplicate-toernooi heeft Flip de resultaten op de SBNL-website geplaatst, inclusief 
rangschikking, uitgebreide rangschikking en naspeelmogelijkheid per partij. Deze gegevens heeft hij 
ook gebruikt voor zijn Magazine-verslag (op de vorige pagina). 
Maar winnaar Floris van Ouwerkerk had de partijen ook genoteerd of anderszins vastliggen en heeft 
aan de hand daarvan de gegevens van de site geanalyseerd; dit heeft hij naar de redactie gestuurd 
met enkele opmerkingen die ik moest meenemen bij publicatie in het Magazine. 
De volgende verschillen van inzicht zijn er ten opzichte van Flips verslag: 

 Zijn eerste solo (partij 1, beurt 10) was geen KERKBONS, maar SONS (KERKBONS was van de 
computer). 

 In beurt 14 van de tweede partij had Annemarie van Bragt een solo met HUNNE. Ere wie ere 
toekomt. 

 In de laatste beurt van de 2e partij was het maximale woord geen ZAK voor 32 punten, maar 
ZINVORM voor 42 (volgens de uitgebreide rangschikking alleen van de computer). 

 In de einduitslag bleek Regina Overberg in de tweede partij meer punten te hebben gekregen 
(622 + 808 = 1430) dan dat ze werkelijk behaald had (622 + 775 = 1397, zie rangschikking). 
Daardoor zakt ze in de lijst hierboven een plaatsje, ten faveure van Wim Aarts. 

 
Verder heb ik nog een persoonlijke noot van mijzelf: Flip schrijft “De 2e partij begon met een cadeau-
tje. Iedereen werd beloond met de scrabble BELOOND.” Dat is niet helemaal waar: niet iedereen had 
het gevonden (de N was een blanco). De analyse op de site (en van Floris) laat zien dat één deelne-
mer slechts 26 van de 78 punten scoorde (33%). Ik wil geen namen noemen… - maar dit was een per-
soonlijke noot van mijzelf. 

 

Floris van Ouwerkerk en Michel Verfaillie winnaars 

tijdens scrabble-14-daagse in Heyd 

 
verslag van de eerste week door Bert van der Loo 

 
Net als vorig jaar trok een bont gezelschap Duplicate-spelers en een enkele niet-speler naar het rus-
tieke Heyd in de Waalse gemeente Durbuy. Na het jammerlijke verscheiden van onze vriendin Anne-
mie Vanderstraeten had Floris van Ouwerkerk gevraagd of hij haar plaats in de groep mocht invullen 
en zo geschiedde. 
Deelnemers in de eerste week waren Paul De 
Bosscher en Nana Van Den Bossche, Wytze 
Groen en Gerie Blankesteijn, Jan Cornet, Jan 
Tiek, Renée van de Graaf, Ria Stoop, Jeroen 
Kramer, Michel Verfaillie, Aad de Vette, 
Twan Swenker, Floris van Ouwerkerk en uw 
verslaggever. 
Verdeeld over de 12 beschikbare kamers en 
voorzien van een zeer goed geoutilleerde 
keuken waarin de eerste dagen Paul de 
Bosscher de scepter zwaaide en nadien ook 
Jeroen Kramer zich uitleefde beleefden wij 
talloze culinaire hoogtepunten zoals o.a. 
heerlijke Vlaamse stoverij van Paul en een 
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vlammende Surinaamse roti van Jeroen. Paul had tevens een dozijn flessen cava van eigen fabricaat 
meegebracht en die werden uitbundig soldaat gemaakt door het gezelschap.  
 
Nadat het gezelschap zich op vrijdag had gesetteld werd op zaterdagochtend de eerste van zes partij-
en gespeeld en Floris liet direct zien dat hij was gekomen voor de hoofdvogel. Jan Tiek mocht de eer-
ste solo (NIMFEN) maken en soleerde nadien nog eens met OBESE maar Floris stelde daar een solo-
scrabble tegenover met WINDKAM en later nog een klein solootje met IAEN. Duplomaat was ons 
slechts een enkele maal te slim af met VELDMUTS en ook de laatste zet, TREKLIP, was vermeldens-
waardig en was géén solo. Floris won de partij met 14 punten voorsprong op Jan Cornet en Jan Tiek 
was derde op bijna 100 punten achterstand… 
 
Op zondag werd er door het gezelschap een markt bezocht in het naburige Bomal-sur-Ourthe en na-
dien moest men wachten tot Max Verstappen zijn grand prix op de Hungaro-ring met een fraaie 
tweede plaats achter Lewis Hamilton had afgerond alvorens de tweede partij van start ging. Hierin 
was Duplomaat het gezelschap twee keer te machtig met WORMAS en WALMUREN maar toch wer-
den er door de spelers van vlees en bloed ook mooie woorden gelegd als CONO, ONTHALZE (176) 
UITGEEGD en VEENSPA, geen van allen waren solo`s dus het was niet alleen maar Floris die uitdeel-
de. Toch wist hij de partij op overtuigende wijze naar zich toe te trekken met 1153 op 1205 met Jan 
Cornet op 95 punten achterstand als tweede en ikzelf met 111 punten achterstand op de bronzen 
plek. 
 
In partij drie, op maandagochtend had Floris een “manic-Monday”, hij declasseerde het hele veld en 
zette de nummer twee Jan Cornet op 203 punten, een negenklapper achterstand! 
Die negenklapper viel overigens niet te noteren in deze partij, wél een fraaie soloscrabble van Jan 
Cornet met ORATEURS waarna Floris het gaspedaal even diep indrukte. Met solo`s als MENSJ en 
INHEB, die de opmaat vormden tot twee soloscrabbles van grote klasse: FILMEPOS en OPBEDELEN 
schudde hij zo uit de mouw. Daarna had hij nog een solo met KNUTTE en nadat de zaal nog leuk mee-
speelde met NOODMAST en VERWIND plaatste Floris in de laatste beurt zijn slotakkoord met de solo-
scrabble ZANDVLO.  
Daar hadden we niet van terug, ik mocht als schrale troost het brons weer pakken maar het was op 
212 punten van de absolute crack van het Nederlandse scrabble. 

 
Dinsdag was kennelijk een slechte dag voor 
de opper-favo. Jan Cornet had wel een goe-
de dag en won de partij met 91,25% met 109 
punten voorsprong op Floris en 136 punten 
op Michel Verfaillie die de 3e plaats opeiste.  
Jan Cornet maakte soloscrabbles met het 
fraaie ONGELMES en REVANCHE en solo`s 
met MESONEN en KEETMEID. Jan Tiek, die 
niet zijn allerbeste vorm had meegenomen 
naar Heyd, had een solo met HAAG en ikzelf 

met CORSA maar dat laatste was waarschijnlijk omdat ik een tijdje in een Opeltje heb rondgereden… 
Verder was OPANK nog het vermelden waard en ook het feit dat de duplomaat ons maar een enkele 
keer klopte, dit keer met het door de zaal wel gekende WOEFS. Zou het dan toch nog spannend gaan 
worden voor wat de strijd om de eerste plaats betrof? 
 
Natuurlijk werd er niet alleen maar gescrabbeld maar hielden we ons met allerlei andere dingen be-
zig. Er werd door diverse personen flink gewandeld, er werden allerhande spelletjes gespeeld zoals 
dixit, er werd door groepjes gekaart, o.a. klaverjassen, zwarte vrouwen en poker. Bij dat laatste, dat 
om echte pecunia werd gespeeld, smaakte ik het genoegen aan het eind van de week dertig euro 
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winst over te houden op medespelers Tiek, De Vette, Kramer en Van de Graaf. Maar het was het geld 
dat ik vorig jaar aan ze verloren had dus u moet zich daar niet al te zeer over verbazen hoor. 
Jan Cornet en Aad de Vette speelden een aantal partijen schaak maar hoe dat afgelopen is dat moet 
ik u schuldig blijven.  
Michel, Floris en Jan Cornet speelden onderling talloze partijen wedstrijd-scrabble (met schaakklok 
en officiële SBNL-regels) waarbij wederom Floris er het vaakst met de overwinning vandoor ging 
maar dat mag geen verbazing wekken. 
Ook deden we uitstapjes, naar Durbuy bijvoorbeeld waar een geweldige ijssalon zit die uitstekend 
“Australian home-made ice-cream” verkocht waar wij ons diverse malen met graagte aan bezondig-
den. Ook aten we in Barvaux heerlijk mosselen en fantastische Ierse biefstuk in een bij ons inmiddels 
goed bekend staand etablissement. 
 
Verder werd de tijd ook gebruikt om heerlijk te ontspannen, `s avonds op de bank met een boek en 
een glas van het één of ander en met de kat van de buurboer op schoot, die was afgekomen op de 
gezelligheid. We kochten een zak brokjes voor het beest maar op het eind van de vakantie maakte ik 
mee dat dat eigenlijk totaal overbodig was. Vlak voor onze ogen maakte hij op indrukwekkende wijze 
een muis soldaat. De weekhartige lezer moet maar even door-scrollen dan zal ik vertellen hoe dat in 
zijn werk ging. Eerst beet hij de muis achter de voorpoten doormidden en onder luid gekraak veror-
berde hij de kop en het voorlijfje alsof het 
één of andere smakelijke delicatesse was. 
En dat was het voor hem waarschijnlijk 
ook. Daarna ging het achterlijf erin en en 
toen hij bijna klaar was spuugde hij de gal-
blaas eruit. Dat was het enige dat hij niet 
bliefde en de vakkundigheid en snelheid 
waarmee hij dat deed was verbluffend. 
Onze lieve, aaibare tijdelijke huisgenoot 
bleek een niets ontziend moordend roof-
dier te zijn, fascinerend om te zien! 
 
Op woensdag stond de vijfde partij op het programma, het meest bijzondere woord was TAENIAE dat 
ik voor de tweede keer in mijn carrière wél zag maar weer niet goed wist te spellen, verdorie, hier 
moet ik toch eens een training aan wijden… 
Jan Tiek soleerde met MAARTSER en zelf had ik mijn tweede solootje met SPINS, het was verder geen 
partij met al te lastige woorden maar met ECLOGEN en CEDI wist duplomaat het veld toch twee keer 
wat punten af te snoepen. Floris won met 92,51% met Jan Tiek op vijf puntjes en Michel pakte de 
derde plaats op 49 punten achterstand. 
 
Donderdag was het tijd voor de laatste partij van de eerste week. Nana en Paul hadden de volgende 
dag een afspraak om 12 uur `s middags en zouden die avond met Jan Cornet naar Vlaanderen ver-
trekken, Michel zou nog een week bliiven, Gerie en Wytze nog enkele dagen en de rest zou de vol-
gende dag de koffers pakken en huiswaarts keren. 
De partij begon met een strafschop, genomen door een subtiel boogballetje door het midden, een 
zogeheten PANENKA. Om één of andere reden durfde ik het woord niet aan en zodoende was het 
een soloscrabble voor Floris. Duplomaat leerde ons dat een KOELOVEN en KEHILLES correcte woor-
den waren en Jan Cornet soleerde met SEROEN. 
De beslissende scrabble GANNEFJE zag ik niet en zodoende raakte ik een vrij zekere  derde plaats in 
de eindrangschikking kwijt aan Michel en Jan Tiek die mij voorbijgingen. Floris won ook deze partij, 
nu met 97,16% voor Jan Tiek op 88 punten achterstand en Jan Cornet op de derde plek op 115 pun-
ten van de winnaar. 
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Zo kwam er eind aan deze sterk bezette 1e week waarin Floris zijn suprematie nog maar eens beves-
tigde: 

 
 

 

 

 

Scrabble grabbels 

door Rudy Kuijpers 
 

Deze keer geen normale Scrabble Grabbels, want ze zijn toch steeds minder makkelijk te vinden. 
Sinds het duplicate-toernooi in Twente weet ik dat Flip alleen nog maar in de donkerste krochten van 
de scrabblewereld aan het rondkruipen is om nog een leuk grapje of mooie publicatie te vinden. En 
intussen lopen sommige anderen, zoals ik, gezellig rond te struinen in diverse tuincentra – en zo ont-
lopen we in het assortimelnt aldaar onze hobby niet – zie onderstaande foto’s. 
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Een ander alternatief voor de Scrabble Grabbels is wel een publicatie, maar deze is wel wat langer – 
een hele pagina. Het is ingestuurd door Wytze Groen en komt uit de Vlaamse krant “De Morgen”. Het 
is de column van Hilde Van Mieghem van de editie van 22 juni 2019. 
 

Scrabble 
Hilde Van Mieghem gunt ons een gloedvolle blik achter de schermen van haar leven. 

Twee jaar geleden speelden we het voor het eerst. We waren samen een week op vakantie in Italië. 
Elke dag zaten we op een zonovergoten terras half verscholen in de schaduw van een notelaar en 
speelden alsof onze levens ervan afhingen. 
Ik verloor, keer op keer. “Hoe kan dat toch?”, riep ik telkens vertwijfeld uit. Triomfantelijk zei hij dan 
met een glimlach: “Het is allemaal een kwestie van vista – dat schijnt een voetbalterm te zijn – en 
langetermijnstrategie.” 
We scrabbelen nog steeds, maar dan online. Hij woont in Gent, ik in Antwerpen. Gelukkig gedraagt 
hij zich niet zoals zo vele Gentenaars: superieur. Want geef toe, de laatste jaren overtreffen de Gen-
tenaars de zelfingenomenheid en arrogantie die eigen is aan sinjoren. Ze zijn chauvinistischer dan 
een doorsnee-Fransman. 
Na een verkiezingsuitslag, zij het gemeentelijk, provinciaal of federaal, strooien ze gul zelfvoldane 
dooddoeners rond op sociale media. “Ga weg uit Antwerpen. Kom naar Gent, hier is het goed. De 
enige progressieve, klimaatbewuste mensen onder de Vlamingen zijn wij!”, toeteren ze blasé. 
Ze snoeren je keer op keer doodleuk de mond. Elke opmerking over politiek en bestuur wordt de nek 
omgedraaid met opmerkingen die niets zinnigs bijdragen aan het debat. Superieur leedvermaak. 
Maar die vriend van mij is niet zo, hij woont dan ook in Drongen, dat scheelt. Hij gedraagt zich alleen 
superieur in het scrabble, weliswaar weggemoffeld onder een bescheiden, bijna verlegen glimlach, 
maar geloof me, in zijn ogen fonkelt de triomf. 
Vista en strategie, het is aan mij niet besteed, het staat haaks op mijn temperament en karakter. 
Alleen professioneel slaag ik erin om strategisch en met overzicht het doel te bereiken dat ik voor 
ogen heb. Als ik een film maak, een rol vormgeef of zoals nu aan een documentaire werk. Maar in 
het spel of de liefde? No way! 
Als ik de kans zie om een woord te leggen op een oranje of rood 
vierkantje, doe ik het, al op voorhand kinderlijk blij omdat ik dan 
de dubbele of driedubbele woordwaarde scoor. De rest van het 
spelbord verlies ik volledig uit het oog. Helemaal gericht op de 
heerlijke roes die het scoren teweegbrengt. Totaal vergetend dat 
ze van korte duur is. Dat merk ik pas als hij meteen daarna het 
vierdubbele scoort omdat ik hem alweer een rijkelijke kans bood. 
Een week geleden was ik het beu en vroeg hem wanhopig: “Hoe 
doe je dat, strategisch spelen?” Hij legde het kort en bondig uit: 
“Je inhouden en eerst even rondkijken wat de repercussies kun-
nen zijn van je zet. Het is een beetje zoals goed bestuur. Dat ta-
lent hebben wij wel in Gent”, kon hij toch niet nalaten te zeggen. 
O goed dan, dacht ik, wacht maar. 
Sindsdien heb ik elk spel gewonnen, het laatste woord dat ik gis-
teravond nog legde en dat hem de nekslag gaf was erg toepasse-
lijk: ‘lynchen’. 
Tien rondes sleepte ik de l, c, h en y mee, en dan tsjakka! 
Vista en langetermijnstrategie, het loont! Moet ik misschien ook 
eens uitleggen aan onze Vlaamse politici. 
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  Tel.: 06 - 14815863; e-mail: rudykuijpers197@gmail.com 
 
Secretaris:  Wytze Groen, 
  P.W.A.Park 335, 3905 CK  Veenendaal 
   Tel.: 06 - 57270484; 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:  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 
 
   MAGAZINE 
Opmaak:   Rudy Kuijpers 
Eindredactie:   Rudy Kuijpers 
Distributie:   Flip Kramer (steunlid) 
================================================================================== 
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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:  info@swentiboldscrabble.nl 

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 v.d. maand, 19.45-22.30 
Tel. contactpersoon: 0348 507364 
E-mail: m.treur1@telfort.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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