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Van de voorzitter 

door Rudy Kuijpers 
 
Deze maand voor het eerst opgetreden als voorzitter van een algemene ledenvergadering van onze 
scrabblebond: de jaarlijkse ALV in Amersfoort. Het is aardig gegaan met opmerkingen als “goede 
vuurdoop”, maar ook over het soms te veel mensen door elkaar laten praten. Volgende keer beter 
op dat punt…? 
Verder zien we dat het nieuwe Huishoudelijk Reglement na een jaar van discussie en aanpassen werd 
aangenomen en nu zijn plaats krijgt in ons handboek (te raadplegen via de website). Maar we zijn 
ook getuige van een tijdelijke revolutie op het gebied van het puntenscrabble: voor de duur van één 
jaar (het (open!) NKPS en twee toernooien in 2020) wordt een pilot uitgevoerd met een regelwijzi-
ging. Dit gaat om het “overslaan” van beurten door het ruilen van letters of zelfs passen (niets doen 
en de beurt weer overgeven aan de tegenstander). Passen was altijd onbekend, maar mag nu ook en 
ruilen/passen is niet meer beperkt – men mag het iedere beurt doen en niet alleen wanneer een spe-
ler de vorige beurt wel één of meer letters op het bord heeft gelegd. 
Het zet allemaal de deur open voor de nieuwe versie van puntenscrabble zoals Floris van Ouwerkerk 
die heeft bedacht en in november 2017 heeft beschreven in het Magazine (Puntenscrabble+). Zullen 
er koppels zijn die onderling afspreken om het zo te gaan spelen op het ONKPS of de andere twee 
toernooien??? En zo ja, zullen de hoogste-toernooi-score- en hoogste-ronde-score-lijsten dan einde-
lijk weer verandering gaan vertonen? 
Voor mij als fervent puntenscrabbelaar een spannend jaar… 
 
 

Jaarlijkse contributie 
 

In de Algemene Ledenvergadering van 8 februari jl. is de contributie onveranderd vastgesteld op 
€ 12,00  per jaar.  
Zou je uiterlijk 31 maart de betaling willen regelen onder vermelding van je lidmaatschapsnummer 
(als je geen lid bent van een scrabblevereniging die dat voor jou betaalt)? 
Je kunt het overmaken op rekeningnummer 
NL81ABNA0513023178 t.n.v. Scrabblebond  Nederland. 
  
Met vriendelijke groet, 
Jeanette Bree, penningmeester 
 
 

 

 

Van de redactie 

door Rudy Kuijpers 
 
Geniet ook in 2020 maar weer van ons Scrabble Magazine. Deze eerste aflevering van het jaar heb-
ben onze trouwe scribenten, het SBNL-bestuur en anderen weer aardig weten te vullen. Denk maar 
eens aan het weekend in Rijs, het toernooi van Alphen aan den Rijn, twee NK’s, de jaarlijkse ALV, 
puzzels en andere serieuze en grappige stukken. 
Veel leesplezier. 
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Speelagenda 2020 

door Wytze Groen 

 

SBNL 2020 

zaterdag 29 februari 2020 Open 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 Midden Holland 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 8 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 24 oktober 2020  Interclub Coxhyde Koksijde te Oostduinkerke  

zaterdag 21 november 2020  Interclub Heureka Mechelen 

zaterdag 19 december 2020  NTSV-bekerwedstrijd te Tielt 

 
ONKPS 2020 op 29 februari 

Wytze Groen 
Op zaterdag 29 februari 2020 wordt er weer gestreden in, op, om of tijdens het Open Nederlands 
Kampioenschap Punten Scrabble (het ONKPS). SBNL-leden kunnen meedoen door € 10,00 over te 
maken op het banknummer van de SBNL, IBAN: NL81 ABNA 0513 0231 78, onder vermelding van 
“NKPS20” en je SBNL-nummer. Ook niet-SBNL-leden kunnen meedoen; zij maken € 12 over. 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 kunnen beginnen. Er zal gespeeld wor-
den 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. Verder mag je iedere beurt passen (niets 
doen) of letters ruilen, ongeacht of je de vorige beurt wel of geen woorden hebt gevormd – en dat 
tot er 7 letters in het zakje zitten (dus tot en met 8 letters). 
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Halve Marathon op 20 juni 2020  
Wytze Groen 

Ook dit jaar is de Halve Marathon in de speelagenda opgenomen en wel op zaterdag 20 juni. Het eve-
nement 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, is de prijsuitreiking voorzien om 21:45 uur. 
 

➢ Plaats: Het Klokhuis, Weberstraat 2, Amersfoort. 
➢ Kosten: € 30,00 per persoon. Overmaken voor 1 juni 2020 op nummer 

NL81 ABNA 0513 0231 78 t.n.v. Scrabblebond Nederland. 
➢ Inbegrepen in de kosten: 3 consumpties, lunch, hartig hapje en diner. 
➢ Aantal: Er kunnen maximaal 42 spelers meedoen aan dit evenement. 

 
 
 

Voorlopig verslag Algemene Ledenvergadering SBNL 2020 
 

door Wytze Groen, notulist 
 

Datum: 8 februari 2020                 Plaats: Het Klokhuis te Amersfoort 
 
 

Aanwezig  Aanwezig  Afwezig gemeld  

Naam Club Naam Club Naam Club 

Rudy Kuijpers Vz. - HL Anne van Ouwerkerk LG Carla Adelaar AO 

Wytze Groen Sc. - LG Esther Bruins LG Aty Diemer AS 

Jeanette Bree Pm. - LG Hans Heeregrave LG Wim Aarts AS 

Gineke de Bruijn AB Jan de Kruiff LG Carolien Arnold IT 

Marieke Roggeveen AB Jan Tiek LG Renée v.d. Graaf KL 

Regina Overberg AB Jeannette Lakmaaker LG Ada Houtveen SBNL 

Flip Kramer HB Trees van Dongen LG Gerie Blankesteijn SBNL 

Anja Veltman IT Floris van Ouwerkerk SBNL Henk Jongepier SBNL 

Rieke Bouman IT Maaike Hoek VW Alle leden AA 

Jeroen Kramer KL Marian ten Thije VW Alle leden WW 

      

Verklaring  Verklaring  Verklaring  

Afroepalfabet AA Haaksbergen HB Lettergreep LG 

Alpha-beten AB Haaglanden HL Scrabblebond NL SBNL 

Arendsoog AO IT IT Veurwoord VW 

Aanlegstijger AS Klinkers KL Weerwoord VW 

 
1. Opening en vaststelling agenda (bij punt 16 kunnen agendapunten worden toegevoegd). 

Om twee minuten over 12 opent Rudy Kuijpers de vergadering en merkt op, dat het vereiste 
quorum aanwezig is. Er komen de volgende wijzigingen in de agenda: 

➢ Punt 5. wordt tezamen met punt 15 besproken; 
➢ Bij punt 16 wordt toegevoegd “Scrabble en Sociale Media”. 

 
2. Notulen Extra ALV van 11 mei 2019. 

Na de naam van Marijke Roggeveen veranderd te hebben in Marieke Roggeveen wordt het 
verslag goedgekeurd. 
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3. Ingekomen stukken. 
 

Voorstel Floris van Ouwerkerk m.b.t. de regels van puntenscrabble. Verplicht beginnen met het woord 
ENE en daarna z.s.m. met hele woorden naar de randen van het bord, zodat er 4 keer een “maal 9” 
ontstaat en tevens 2 keer een “maal 4”. Deze mogelijkheden moeten benut worden. Dat kan alleen 
door onbeperkt ruilen tijdens de hele partij toe te staan. Het bestuur stelt voor deze regels niet toe te 
passen op het NKPS, maar vraagt wel aan de vergadering of er behoefte is aan een toernooi met deze 
regels. 
 

Na een uitgebreide discussie komt er een stemming over het onbeperkt ruilen tot er nog 7 
letters in het zakje zitten en de mogelijkheid van passen toe te staan. Dit wordt aangenomen 
met 10 stemmen voor, 2 tegen en 8 onthoudingen. We gaan dit met ingang van het NKPS op 
29 februari invoeren en zullen ook op deze manier spelen bij het Keistadtoernooi (5 septem-
ber) en het toernooi van de Alpha-beten (14 november). E.e.a. zal worden geëvalueerd op de 
ALV van 2021 (begin februari). 
De overige ingekomen stukken zullen bij het desbetreffende agendapunt aan de orde komen. 
 

4. Jaarverslag 2019 secretaris. 
Wytze Groen leest zijn jaarverslag voor, waarna dit wordt goedgekeurd. 
 

5. Mededelingen OTC. 
Dit punt is verplaatst naar en wordt nu samen met punt 15 aan de orde gesteld. 
 

6. Jaarverslag 2019 penningmeester. 
Jeanette Bree geeft een toelichting bij het uitgedeelde financiële overzicht. Voor het positie-
ve saldo van € 299,40 noemt zij o.a. (1) de extra bankrekening van het wedstrijdscrabble (zie 
“Balans”), (2) er is meer contributie geïnd en (3) er zijn meer boeken (SWL + Query) verkocht 
dan begroot als redenen. 
Op de begroting van 2020 staan o.a. (1) een bedrag van € 225,00 voor de interland van 2021 
als reservering en (2) € 100,00 voor de toernooien om eventuele tekorten op te vangen. 
N.a.v. de kosten voor het Magazine komt er een discussie over een digitaal Magazine. Flip zal 
voor het komende Magazine een stuk schrijven over de kosten van de papieren versie t.o.v. 
een digitale versie. 
Floris van Ouwerkerk vraagt hoeveel deelnemers het ONKWS minimaal moet hebben. Het 
antwoord is, dat dat van de kosten zal afhangen (wel of geen lunch aanbieden e.d.). 
 

7. Verslag kascommissie 2020 (Anne van Ouwerkerk en Rieke Bouman). 
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden en stelt daarom voor 
de penningmeester te dechargeren. Applaus! 
 

8. Vaststelling begroting en contributie 2020. 
De begroting wordt vastgesteld. De contributie blijft op jaarbasis € 12,00. 
 

9. Benoeming kascommissie 2021. 
De commissie zal in 2021 bestaan uit Rieke Bouman en Carolien Arnold met Esther Bruins als 
reserve. 
 

10. Bestuurssamenstelling / verkiezing voorzitter. 
➢ Voorzitter: Rudy Kuijpers, aftredend in 2020; herkiesbaar; 
➢ Secretaris: Wytze Groen, aftredend in 2021; 
➢ Penningmeester: Jeanette Bree, aftredend in 2021. 

Het bestuur wordt d.m.v. applaus herkozen. 
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11. Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reglement. 
Flip Kramer stelt voor om het tweede aandachtspunt (minimaal aantal deelnemers aan een 
toernooi) van artikel 4.3. te schrappen. Aangenomen (unaniem). 
Floris vraagt waarom het NKPS niet het karakter “open” heeft in tegenstelling tot de Neder-
landse Kampioenschappen (NK’s) Duplicate (O-NKDS) en Wedstrijdscrabble (O-NKWS). Dit 
was gedaan om leden te kunnen werven d.m.v. deelname aan het NKPS. De vergadering stelt 
voor om alle NK’s te bestempelen als “open” en niet-SBNL-leden € 2,00 extra te laten beta-
len. Aangenomen (19 voor, 1 tegen). Men kan natuurlijk ook voor € 12,00 lid worden en 
daarnaast € 10,00 betalen voor de deelname. 
Marieke Roggeveen merkt op dat je alleen per 1-1 kunt opzeggen als je dat voor 1-12 ken-
baar maakt en dat er geen restitutie mogelijk is. Jeanette Bree zegt, dat dat de algemene re-
gel is, maar dat uitzonderingen altijd bespreekbaar zijn. 
Schriftelijke vragen (binnengekomen per mail): 

➢ Henk Jongepier: heeft een aantal tekstuele opmerkingen, die verwerkt zullen 
worden; 

➢ Wim Aarts: kan de contributie eerder worden vastgesteld (zoals bij het NTSV ge-
bruikelijk is)? Antwoord: Nee, de contributie wordt vastgesteld door de ALV en 
niet alleen door het bestuur; 

➢ Wim Aarts: kunnen verenigingen lid zijn van een bond? Antwoord: Ja. 
Daarna wordt het HR met algemene stemmen aangenomen. 
 

12. Interland België - Nederland (8 augustus 2020 te Mechelen). 
Voor de komende interland zal Wytze Groen weer de kandidaat-spelers uitnodigen. De ver-
wachting is, dat het weer 30 tegen 30 zal worden, aangezien de zaal in Mechelen groot ge-
noeg is. 
 

13. Toernooien in 2020 en scrabblevorm. 

Toernooi Soort Datum Plaats 

O-NKPS Puntenscrabble 29-02 Amersfoort 

Halve Marathon Duplicate 20-06 Amersfoort 

Keistad Puntenscrabble 05-09 Amersfoort 

Hengelo Duplicate 19-09 Hengelo (Ov) 

O-NKWS Wedstrijdscrabble 17-10 Amersfoort 

Midden-Holland Puntenscrabble 14-11 Alphen a/d Rijn 

O-NKDS Duplicate 28-11 Amersfoort 

 Bovenstaand overzicht wordt ter kennisneming aangenomen.  
 

14. Magazine. 
De deadline voor kopij voor het komende Magazine is 10 februari 2020. In het Jaarverslag 
van de secretaris zijn ook een paar woorden gewijd aan het Magazine. 
 

15. SWL 2021 + Mededelingen OTC. 
Het verslag 2019 van de OTC (Overkoepelende Taalcommissie) komt met een bijlage in het 
komende Magazine. Dit geldt ook voor de nieuwe overeenkomst met Van Dale. 
Op 1 oktober verschijnt er een nieuwe Scrabble Woordenlijst (SWL), die met ingang van 1 
januari 2021 van kracht wordt. De SBNL zal 150 exemplaren afnemen. De bestelling zal sa-
men met het NTSV worden gedaan om zo een maximaal mogelijke staffelkorting te bedin-
gen. De winkelprijs zal € 26,99 bedragen en de ledenprijs (via de bonden) waarschijnlijk 
€ 20,00. 
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16. Wat verder ter tafel komt. 
a) Scrabble en de Sociale Media (Facebook, Twitter en Instagram). 

Het is niet het succes geworden wat we gehoopt en een beetje verwacht hadden. 
Regina Overberg heeft geen tijd meer om het e.e.a. te “runnen” en vraagt of er ie-
mand het wil overnemen. Jeroen Kramer is hiertoe bereid, echter alleen voor Face-
book. Regina zal hem het benodigde account doen toekomen en accounts bij Twitter 
en Instagram afmelden. 
 

17. Rondvraag. 
➢ Jeroen Kramer meldt dat Ria Stoop ernstig ziek is en dat hij haar taken bij De Klinkers 

heeft overgenomen. 
➢ Anne van Ouwerkerk bedankt het bestuur voor haar inspanningen in het afgelopen 

jaar. 
➢ Floris van Ouwerkerk meldt dat er volgens zijn informatie een scrabbleclub is opge-

richt in Zutphen of omgeving. 
➢ Gineke de Bruijn deelt mee, dat ze in Alphen nogal wat toeloop hebben van oudere 

spelers. Jeroen Kramer merkt in dit verband op, dat in Rotterdam een “ouderenmid-
dag huiskamerscrabble” is. 

➢ Trees van Dongen vraagt naar het schematische overzicht van de relatie tussen de 
bonden en hun toernooien e.d. Dit was toegezegd n.a.v. een vraag van Carolien Ar-
nold op de vorige ALV. Wytze zegt wel kort met Carolien hier over gesproken te heb-
ben, maar zal e.e.a. nu op papier zetten en laten plaatsen in het komende Magazine. 

➢ Trees van Dongen vraagt of er in de toekomst geen honden meer worden toegelaten 
in de speelzaal. Zij wordt hier ernstig door afgeleid, zeker als de hond op en voor 
haar voeten gaat liggen. 

➢ Rieke Bouman sluit zich van harte aan bij de opmerking van Anne van Ouwerkerk. Zij 
zat voor het eerst in de kascommissie en onderkent nu nog meer het vele werk in en 
van het bestuur. 
 

18. Sluiting. 
Rudy Kuijpers sluit om 13:25 uur de vergadering. Wytze Groen stelt voor de duplicatepartij 
om 14:00 uur te beginnen. 

 
 

Verslag OTC voor ALV 2020 

 
door Henk Jongepier 

 

 

 

 
 
 
 
Samenstelling van de OTC 
Sinds de AV van 13 april 2019 is de samenstelling van de OTC niet gewijzigd. 
De samenstelling van de OTC blijft als volgt: 
- NTSV: Bertrand De Bouvere (voorzitter en beheerder elektronisch woordbestand (EWB)),  

Marcel Verstraete (bijhouden wijzigingen in taalreglement) 
- SBNL: Henk Jongepier (secretaris en contact met Van Dale Uitgevers) 
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- Malino: Roger Van Parys (penningmeester en notulist) 
Incidentele medewerker: Floris van Ouwerkerk 
 
Werkzaamheden in de periode 13-04-2019 tot 15-02-2020 
De OTC kwam slechts één keer samen in vergadering. De leden onderhouden geregeld con-
tact via e-mail en skype. Door deze communicatiemiddelen en ook wegens het gering aantal 
OTC-leden zijn meer vergaderingen niet nodig. De OTC vergaderde ook tweemaal met de 
RvB van het NTSV i.v.m. de taalenquête en het taalbeleid. 
 
De voornaamste werkzaamheden tijdens deze periode waren: 
* Project 13L:  

De definitieve afsluiting van het project. Dit project is in 2017 gestart en eind 2018 was de 
beoordeling afgerond. Zekerheidshalve vond er in 2019 nog een nacontrole plaats door 
Floris van Ouwerkerk en Jan de Kruijff. Deze 13-letterwoorden worden bindend verklaard 
met ingang van 2021, samen met de nieuwe SWL die dan ook van kracht zal zijn. 

* SWL 2021 
 In 2019 heeft Van Dale de lemma’s en samenstellingsvoorbeelden (ssvb’s) gestuurd die in 

2018 en in het eerste halfjaar van 2019 in Van Dale Online zijn toegevoegd. Daaruit heb-
ben we 5100 basiswoorden gegenereerd (waarvan 1.160 van 2 t/m 9 letters). Deze basis-
woorden zijn geëxpandeerd tot 20.475 afgeleide woordvormen (waarvan 6.150 van 2 t/m 
9 letters) en daarna beoordeeld. In januari 2020 volgden de lemma’s en ssvb’s van het 
tweede halfjaar 2019, deze worden binnenkort beoordeeld.  

* Optimalisatie SWL 
 Alle SWL-woorden t/m 15 letters worden sinds 2018 vergeleken met de informatie bij de 

trefwoorden in het EGWN 15 en Van Dale Online; in 2019 hebben we dit voortgezet. Deze 
controle is nodig omdat sinds de 15de uitgave bij de meeste zelfstandige naamwoorden 
meervoudsinformatie wordt vermeld, wat in de voorgaande uitgaven veel minder het ge-
val was. Daarnaast zijn er ook andere wijzigingen aan of toevoegingen bij de trefwoorden 
in het EGWN15, die hierbij worden opgemerkt. 

* Update 2020 
 In november/december: opmaak van de updatelijsten met de wijzigingen per 1 januari 

2020: 
 - nieuwe uitgave van het taalreglement per 1 januari 2020 (ook te vinden op de website); 
 - publicatie van alle wijzigingen in de SWL en aanverwante informatie op de NTSV-web-

site. 
 
Planning voor 2020  
* Beoordeling van woordvormen van de lemma’s en ssvb’s die in het tweede halfjaar 2019 

zijn toegevoegd in Van Dale Online.  

* Begin 2020 verwachten we van Van Dale ook een opgave te ontvangen van lemma’s en 
ssvb’s die sinds de downloadversie van de 15de uitgave zijn geschrapt uit het woordbe-
stand in Van Dale Online. De OTC zal deze nauwkeurig beoordelen om te zien welke hier-
van in de SWL kunnen blijven en welke eventueel kunnen vervallen.  

* In juli 2020 wordt de kopij voor de nieuwe SWL (het boek van 2 t/m 9 letters) bij de re-
dactie van Van Dale aangeleverd. De publicatie van deze SWL staat gepland voor oktober 
2020; bij de bonden zal de nieuwe SWL vanaf 1 januari 2021 geldig zijn. 

* In het najaar wordt de kopij voor de eigen uitgaven opgemaakt. De publicaties in boek-
vorm zullen alleen bij voorintekening door de leden van de bonden besteld kunnen wor-
den.  

* Alle taaldossiers moeten worden nagezien en aangepast aan de informatie in Van Dale 
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Online. Ook het taalreglement met bijlagen wordt grondig herzien.   

* Verdere optimalisatie van de SWL  (zie ‘werkzaamheden’ hierboven). 

* In december wordt de update 2021 opgemaakt, deze zal uit twee delen bestaan: 
 -  de aanpassingen aan lemma’s en woordvormen uit het EGWN15 (ook op de website); 
 - de nieuwe lemma’s, ssvb’s en afgeleide woordvormen die zijn toegevoegd in Van Dale Online van 

2016 t/m 2019 (alleen in gedrukte vorm). 
 
 

Extra informatie over SWL 2021 

Bijlage bij verslag OTC 

 

In 2016 tot en met 2019 zijn tot nu toe, mede dank zij de doorgestuurde trefwoordenlijsten van Van 
Dale Online, ongeveer 15.600 nieuwe trefwoorden en samenstellingsvoorbeelden tot en met 15 let-
ters opgenomen in de SWL 2021 (hierna: de basiswoorden).  

Van de meeste basiswoorden heeft de OTC inmiddels 52.600 afgeleide woordvormen gegenereerd, 
waarvan er 45.200 woorden als ‘goed’ werden beoordeeld. We zijn nu nog bezig met de beoordeling 
van de nieuwe basiswoorden uit het tweede halfjaar 2019.  

In de voorlopige SWL 2021 (van 2 t/m 9 letters) zijn er momenteel al 2.630 basiswoorden bij geko-
men en 3.500 daarvan afgeleide woordvormen, in totaal 6.130 woorden. Als alles is afgewerkt is zul-
len het uiteindelijk ongeveer 6.500 woorden van 2 t/m 9 letters worden. 

Bij de 15.600 nieuwe basiswoorden zijn heel wat gangbare Nederlandse woorden te vinden.  
We geven hiervan enkele voorbeelden: 

- Ruim 500 samengestelde werkwoorden met aan-, af-, her-, mee-, toe-, weg- e.d., zoals: 
AFDOUCHEN, AFTYPEN, BEARBEIDEN, BEDRADEN, BIJNEMEN, DOODMEPPEN, DOORLENEN, 
HERBEZIEN, HERNUMMEREN, INPONSEN, LOSWURMEN, MEEDANSEN, MEEKUNNEN, 
NAJOUWEN, NAROEIEN, NEERKLAPPEN, TOEHAKEN, VOLPAKKEN, WEGBUIGEN, WEGRAPEN ……  

- Ongeveer 500 zelfstandige naamwoorden eindigend op –ING, zoals AFKLEDING, AFMELDING, 
BEBOSSING, BEMENSING, BIJVULLING, DOVING, ENTING, FIXERING, GEDOGING, HARDING, 
INLEVING, INZEPING, KNEDING, MIXING, OMKAPPING, ONTKLEDING, OPBIEDING, OPSIERING, 
PUSHING, SEALING, SMADING, TREDING, UITDIEPING, UITKLEDING, VERLIJMING, VLIJING, 
WAKING …...   

- Veel zelfstandige naamwoorden met gangbare Nederlandse woorden, 
zoals BEENHESP, BLADSLA, BOUWHEK, DAGBASIS, DARTSPEL, FIETSZADEL, 
GASVORM, GOLFKAR, HERO, KADET, LEESCLUB, LOKVOER, MELKCUP, 
MIJDER, NAZIST, NEPBRIL, NULSCORE, OEHOE-EI, PIZZAMAN, PLUSBROER, 
POSTBAK, PUBQUIZ, REMZONE, SAPBAR, SJAREL, SLOTTEKST, STADSNET, 
TANKPAS, TEFAL, TOPKOK, VEENKADE, WERFHEK, WERKPLEIN, YOGAMAT, 
ZANGJUF, ZOEKTIJD ......   

En ook enkele nieuwe drieletterwoorden: BRO, CEM, DJU, EWA, LEU, LIT, PIC, PIR, UGL 

Daarnaast heeft Floris van Ouwerkerk een lijst opgemaakt van meer dan 1.000 zelfstandige naam-
woorden ‘ge- + stam werkwoord’. Enkele voorbeelden: GEBANJER, GEBREI, GEBURL, GECLAXON, 
GEDARTEL, GEDRUP, GEFRIEMEL, GEGAK, GEHOS, GEKLETTER, GEKWEL, GELEUR, GEPOETS, 
GESCHOOI, GESLENTER, GETYP, GEYEL ……   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://dejuistekooktijd.nl/vlees/beenham-bereiden/&psig=AOvVaw3zxTryzC1u91RtBEg8tIi3&ust=1581433440428000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiO3-2gx-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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Momenteel is hij bezig met het samenstellen van een lijst van persoonsnamen op 
–er (met de vrouwelijke nevenvorm op –ster). Dat zullen er ongeveer 500 à 600 
van elk zijn.  
Dat betekent dat woorden als AANKOPER, BILJARTER, DARTER, DWALER, INNER, 
STUNTER, VERNIELER ….. en hun vrouwelijke pendanten AANKOOPSTER, 
BILJARTSTER, DARTSTER, DWAALSTER, INSTER, STUNTSTER, VERNIELSTER enz. 
worden opgenomen in de SWL 2021. 
 
 
 

 

Nieuwe overeenkomst met Van Dale 
 

door Henk Jongepier 

  
Begin december heb ik een voorstel voor de nieuwe overeenkomst tussen Van Dale en de bonden 
voor de SWL 2021 ontvangen. Ik heb Wytze Groen (SBNL) en Marc Stepman (NTSV) daarover bericht, 
ook over de voorgestelde kortingsregeling voor de bonden. 
  
Het overleg over de tekst van de nieuwe overeenkomst is wat de taalcommissie betreft zo goed als 
afgerond. In de overeenkomst staat onder meer dat Van Dale het SWL-woordbestand in overeen-
stemming wil doen zijn met het trefwoordenbestand en vergelijkbare inhoud van de Grote Van Dale 
(de onlineversie per 31 december 2019). Dat betekent dat er geen trefwoorden uit andere woorden-
boeken of uit het Groene Boekje worden toegestaan en dat er geen vreemdtalige lemma’s worden 
geweerd uit de SWL. Deze restrictie staat niet in de lopende overeenkomst.  
  
Het NTSV-bestuur – met name Ronny Rutten en Marc Stepman – willen nog overleg voeren met Van 
Dale, waarschijnlijk over de genoemde bepaling maar ook over de juridische opzet van de overeen-
komst. Wellicht wordt in België de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) ook wel op oneigenlijke 
wijze gebruikt, maar dat lijkt me niet aan de hand met het NTSV vzw. De afronding van het contract 
wordt hierdoor helaas vertraagd, maar er is nog voldoende tijd om de zaak rond te krijgen.  
  
Wytze zal op de hoogte zijn van de taalenquête die het NTSV eind vorig jaar onder de leden heeft 
verspreid. In deze enquête konden de leden desgevraagd aangeven of ze ook woorden uit andere 
bron(nen) wensen, of ze vreemdtalige lemma’s uit de SWL willen houden en dergelijke vragen. De 
teksten waren nogal “sturend” van karakter richting de door de opstellers gewenste richting. Daarom 
acht de OTC de enquête niet geschikt om daar taalbeleid op te baseren, maar we merken natuurlijk 
wél dat er vraag is naar meer “algemeen gangbare Nederlandse woorden”. Vandaar dat we in het 
overleg met Van Dale hebben gevraagd of we in de SWL de samenstellings- en afleidingvoorbeelden 
in de Grote Van Dale mogen uitbreiden met meer samenstellingen, en dat is akkoord. 
  
De nieuwe SWL wordt gebaseerd op de Van Dale Online t/m 2019. Er komt geen nieuwe download-
versie, dus iedereen die over de Grote Van Dale wil beschikken zal hierop een abonnement moeten 
nemen. De normale abonnementsprijs is € 75 per jaar, maar we onderhandelen nog met Van Dale 
over een lagere prijs voor de leden van de bonden.  
  
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als je nog vragen hebt, hoor of lees ik het 
wel.  
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Van Dale 15e druk     Van Dale 15e druk 
 

 

===================================================================

Van Dale en de SWL 

door Henk Jongepier 
 
Uit de vrije commentaren bij de taalenquête komt onder meer naar voren dat heel wat NTSV-leden 
onvoldoende op de hoogte zijn van de binding tussen Van Dale Uitgevers en de SWL. In dit artikel wil 
ik uit de doeken doen hoe deze band is ontstaan en waarom de SWL een uitgave is van Van Dale.  
Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw werden overal in Vlaanderen en Nederland scrabbleclubs op-
gericht. Als basis voor de toegestane woorden werd door de clubs in beide landen (onafhankelijk van 
elkaar) gekozen voor de Grote Van Dale, omdat in dit woordenboek de meeste trefwoorden staan en 
voldoende informatie bij de lemma’s om de afgeleide woordvormen te kunnen beoordelen.  
In 1992 verscheen de 12de uitgave van de Grote Van Dale, ongeveer gelijktijdig met de oprichting 
van het NTSV. Er is toen besloten om een Scrabblewoordenlijst te maken met alle toegestane woor-
den van 2 tot en met 8 letters. Deze SWL verscheen in 1994. Maar eind 1995 moest Van Dale een 
nieuwe editie van de 12de druk uitbrengen ten gevolge van de spellingsherziening van 1995. Het ge-
volg was dat de kort daarvoor verschenen SWL ook ingrijpend moest worden herzien.  
In 1996/’97 ontstonden de contacten met de Nederlandse scrabbleclubs, waar ook belangstelling 
was voor de SWL. Met meer dan 70 medewerkers uit beide landen – vooral NTSV-leden – is de nieu-
we uitgave van de SWL medio 1997 gereed gekomen. Evenals de eerste uitgave was ook deze publi-
catie geheel gebaseerd op de Grote Van Dale. 
 
Samenwerking met Van Dale 
Kort na de publicatie van de nieuwe SWL ontvingen de bonden een brief van (toen nog) Lexicografie 
Van Dale BV. De uitgever had enkele jaren daarvoor een proces aangespannen tegen iemand die een 
puzzelwoordenlijst op diskette had uitgebracht, gebaseerd op het woordbestand van de Grote Van 
Dale. In deze procedure werd Van Dale door de rechter in het gelijk gesteld: het trefwoordenbestand 
van de Grote Van Dale geniet auteursrechtelijke bescherming (HR 04-01-1991, NJ 1991/608).  
In de door de bonden uitgebrachte SWL 1997 werd de 12de uitgave van de Grote Van Dale als basis 
voor het woordbestand vermeld. De uitgever zou om die reden de SWL-uitgave kunnen verbieden, 
maar hij stelde de bonden een samenwerking voor. Het werd de bonden echter niet meer toege-
staan de SWL in deze vorm zelf uit te brengen, alle komende edities zouden door Van Dale worden 
uitgegeven en in de handel gebracht. Zij hebben nieuwe edities van de SWL uitgebracht in 2002, 
2007, 2009, 2012 en 2017.  
Bij deze edities zijn de volgende afspraken gemaakt: enerzijds dragen de bonden het auteursrecht op 
de SWL over aan de uitgever; anderzijds levert Van Dale lijsten met alle nieuwe en geschrapte lem-
ma’s aan de OTC, er wordt een auteursvergoeding aan de bonden betaald ter dekking van de kosten 
en de leden krijgen een hoge korting op de gekochte exemplaren. Het is de scrabblebonden toege-
staan om daarnaast zelf afgeleide lijsten uit te geven, zoals de 10-letterlijst, retrogradelijst en Query. 
Deze uitgaven mogen echter alleen aan de leden worden verkocht. 
Vooral de levering van de nieuwe en geschrapte lemma’s en samenstellingsvoorbeelden (ssvb’s) is 
voor de OTC van groot belang. Deze lemma’s en ssvb’s worden in jaarlijkse porties geleverd, zodat 
het mogelijk is om met beperkte menskracht in korte tijd de nieuwe SWL samen te stellen. Zonder 
deze informatie zou het onbegonnen werk zijn, zeker nu in Van Dale Online elke maand nieuwe lem-
ma’s worden toegevoegd. 
In de concept-overeenkomst voor de SWL 2021 heeft Van Dale de bepaling opgenomen dat de SWL 
gebaseerd moet zijn op het trefwoordenbestand van de Grote Van Dale, met inachtneming van het 
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taalreglement van de bonden. Dat betekent dat er geen lemma’s uit andere bronnen mogen worden 
opgenomen in de SWL en ook dat er geen (vreemdtalige) lemma’s worden geschrapt. Het is echter 
wel toegestaan om extra samenstellings- en afleidingsvoorbeelden te creëren, zoals geitenpoot en 
wijkfeest.  
Ik hoop hiermee voldoende duidelijk te hebben gemaakt waarom we vasthouden aan het woordbe-
stand van de Grote Van Dale en geen trefwoorden uit andere bronnen opnemen in de SWL. De sa-
menwerking met Van Dale heeft zijn beperkingen, maar er staan ook heel wat voordelen tegenover. 
 
 

Kosten Scrabble Magazine 
 

door Flip Kramer 
 

Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering vroegen leden zich af of het niet goedkoper 
was om aan degenen die dit willen alleen de digitale versie van het Magazine te sturen. Omdat ik de 
ledenadministratie doe en het magazine verstuur heb ik toegezegd hier een stukje over te schrijven.  
In het verleden hebben we dit wel eens vaker berekend, maar we kwamen altijd tot de slotsom dat 
de huidige verzendwijze nog altijd de goedkoopste was. Omdat het aantal leden vooral door de ver-
grijzing de laatste jaren is gezakt is het dus zinvol om dit nogmaals te onderzoeken.  
Op dit moment hebben we ongeveer 170 leden en die sturen wij het Magazine via PostNL “Port be-
taald” toe. 
De verzendkosten “Port betaald” zijn € 0,771 per Magazine. De minimale afname is echter wel 250 
stuks. Verzendkosten per gewone post zijn € 2,73 per stuk.  
Wanneer de helft van de leden zou aangeven het Magazine digitaal te willen ontvangen dan blijkt dat 
de kosten nagenoeg gelijk zullen blijven, omdat er minder hoeft te worden gedrukt en er minder en-
veloppen (7,6 cent per stuk) nodig zijn. 
Misschien wel ietsje beter voor het milieu, maar voorlopig houden we het toch bij het oude.  
Bovendien kun je het Magazine na het lezen weggeven aan een belangstellende en levert het ons 
mogelijk nieuwe leden op. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.placedelafamille.nl/ode-aan-de-postbode-en-andere-plattelandscontacten/&psig=AOvVaw2w5-H5OI7NBXxQUfjB7TSO&ust=1581768803100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICKvKWC0ecCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram SBNL, NTSV, clubs en hun toernooien 

 
door Wytze Groen 

 

 Belgie  Nederland       
De bonden Nederlandstalig Scrabbleverbond  Malinofederatie  Scrabblebond Nederland  

 NTSV     SBNL 
      

Leden De clubs uit België en Nederland  Malinoclubs uit  België  De clubs uit Nederland en overzeese 
       gebiedsdelen: 
 Belgische clubs komen o.a. uit:     Aanlegstijger-Veldhoven 
 Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde,      Afroepalfabet-Amsterdam 
 Destelbergen, Gent, Heist, Izegem, Jette, Gent,     Alphabeten-Alphen a/d Rijn 
 Koksijde, Mechelen,Oostende, Putte, Ronse     Haaglanden-Den Haag 
 Schoten, St.-Niklaas, Tessenderlo en Tielt     Haaksbergen-Haaksbergen 
       IT-Utrecht 
 Uit Nederland zijn dat:     De Klinkers-Rotterdam 
 Aanlegstijger-Veldhoven     Lettergreep-Amersfoort 
 Arendsoog-Amsterdam     Swentibold-Born 
 IT-Utrecht     't Veurwoord-Almelo 
 Lettergreep-Amersfoort     Weerwoord-Apeldoorn 
 Swentibold-Born     Ambiente-Curaçao 
      

Activiteiten Veel Belgische clubs organiseren een IC     In Nederland zijn de volgende toernooien 
 (INTERCLUB)     en wedstrijden: 

Spelvorm Altijd duplicate  Malino Duplicatescrabble Halve Marathon (SBNL) 
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       Hengelo (''t Veurwoord) 
       O-NKDS (SBNL) 
      Puntenscrabble O-NKPS (SBNL) 
       Keistadtoernooi (Lettergreep) 
       Midden-Hollandtoernooi (Alpha-beten) 
      Wedstrijdscrabble O-NKWS (SBNL i.s.w. met de WS-commissie) 
      

Gezamenlijk Overkoepelende Taal Commissie  OTC  OTC 
 

Scrabble Woorden Lijst  SWL  SWL 
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Jaarlijkse pretpartij na SBNL-alv inclusief de ‘’nazit’’ 

door Jan de Kruiff 
 
Ook in 2020 was het ‘’raak’’ in Amersfoort. Op 8 februari, om precies te zijn. Na de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van onze scrabblebond waren er nog 16 enthousiastelingen, die wel zin hadden 
in een potje duplicatescrabble. 
De partij werd kundig geleid door Jeanette Bree (computerbediening) en Wytze Groen (spelleider). 
Scrabblegrootheden Floris van Ouwerkerk (Twello) en Jan Tiek (Deventer) waren ook van de partij. 
Laatstgenoemde beleefde in 2019 een topjaar.  
Jan Tiek werd zowel nationaal duplicate- als puntenscrabblekampioen en dat kon wel eens een uni-
cum zijn: twee SBNL-kampioenschappen in verschillende disciplines binnen één en hetzelfde kalen-
derjaar! 
Tijdens de oefenpot op 8 februari was Jan Tiek minder op dreef, maar hij zorgde wel voor de mooi-
ste zet van de middag (AKMEISTE (akmeïste) in beurt 14 voor 40 pt – niet gelegd op het bord). Die 
mooie zet werd gevonden tijdens de nacontrole van de deze partij, verricht door uw verslaggever. 
Er werd behoorlijk ‘’netjes’’ gespeeld, d.w.z. er werden door de deelnemers maar weinig nulzetten 
gemaakt. Goed gedaan!  
Tijdens de nacontrole was er een tegenvaller voor Marian ten Thije (Almelo). Die bleek in de ope-
ningsbeurt een nulscore te hebben voor PENCES. Dit woord ontbreekt in de OSWL 2020 (‘pence’ 
heeft geen meervoud). 
Jan Tiek steeg een plaatsje in de eindrangschikking, waardoor de top 3 werd gevormd door een be-
kend trio, dat de afgelopen jaren wel vaker in de prijzen viel als het om het echie ging. 
Floris deed namelijk wat van hem verwacht werd: een overtuigende zege behalen, ondanks een nul-
beurt in de beginfase. En passant maakte hij ook 2 solozetten. Dat zegt veel over zijn speelkracht! 
De computer speelde mee en zorgde telkens voor de hoogste of beste zet. Die werd in de meeste ge-
vallen ook gevonden door de deelnemers! 
Woord-inhoudelijk wordt in dit verslag geen verdere info gegeven om belangstellenden de gelegen-
heid te geven om deze oefenmatch na te spelen. 
 
Als er in Amersfoort een goed bezette bondsscrabblebijeenkomst is, volgt er tijdens de vroege 
avonduren steevast een ‘’nazit’’ in een café nabij het hoofdtreinstation. 
Floris en Rudy Kuijpers (Den Haag) zijn meestal de hoofdpersonen tijdens 2 potjes, die volgens de be-
trekkelijk nieuwe ‘’puntenscrabble+-variant’’ worden gespeeld. Hiermee deden de heren uitstekende 
ervaringen op tijdens eerdere tweekampen. 
Dankzij deze spelvariant worden vaak gezamenlijke scores van meer dan 1500 punten gehaald. De 
voornaamste redenen: de vele ruilbeurten en o.a. de plicht om 4 negenklappers te leggen alvorens 
de overige scrabblemogelijkheden te benutten. 
De gemiddelde samenscore bedroeg 1550 punten uit de 2 potjes! 
Even dacht Rudy een gelijkspel uit het vuur te slepen maar Floris won in extremis met 2-0 dankzij de 
scrabble OPTAFELE (heeft niets vandoen met ‘tafel dekken’!) 
Hij ging door die onverwachte ‘’partijwinstvervulling’’ compleet uit zijn dak! 
Floris schitterde ook met 9x-vondsten als FILMRAGE (194 pt, de R is een blancoblokje), KNEUZING 
(221 pt, de K is een blancoblokje) en ADEMBUIS (221 pt, de I is een blancoblokje). 
Verder legde hij ISOGEEN en TOETAND (dus niet: ‘toeStand’).  Ook de 9x-vondsten NEERHUIS en 
TINZUREN mochten er zijn.  
Smullen voor de ware scrabbleliefhebber/ster! 
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Pretpartij na SBNL-ALV, gespeeld op 8 februari 2020 te Amersfoort 
 
Wedstrijdoverzicht 
 

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S  

1  PNFEESC  8D H  FECES  34 34     

2  OXPBORP  9E H  BOX  47 81     

3  VAOETKM  7G H  TOME  28 109     

4  CREUDFE  10G H  ECRUE  33 142     

5  EESFRDA  E5 V  FREEBASE  60 202   computer   

6  ZONTENL  12A H  LENTEZON  86 288 scrabble    

7  NNEEOJA  A7 V  NAJOELEN  89 377 scrabble    

8  TLGQK*T  A7 V  NAJOELENd  39 416     

9  KINWHN*  K5 V  WINcHEN  60 476  Floris   

10  ERDKETE  H10 V  CENTER  36 512   Jan T  

11  NVAAKDY  8K H  CYAAN  57 569     

12  RGEUTNV  L10 V  NUVER  43 612     

13  QGRKLEE  15J H  KREGEL  56 668     

14  PSIEKMT  N4 V  MISPAKTE  74 742 scrabble    

15  HAEIOKD  O1 V  HADIE  37 779  Jan de K   

16  GASDLPN  13G H  STAGDEN  35 814  Floris   

17  BGPODE*  L1 V  GeBOED  35 849   computer 

18  VQDLZMI  B10 V  MIE  23 872     

19  LVOJDNW  1H H  DWONG  36 908     

20  QUSKLVZ  N1 V  UK  30 938     

 
Scrabbles per beurt: 

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE  

 6   12A  H  LENTEZON   86  

   12D  H  ZETLONEN   80  

 7   A7  V  NAJOELEN   89  

 14   N4  V  MISPAKTE   74  

 
   

 

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

1        D W O N G  U H 

2            e  K A 

3            B   D 

4            O  M I 

5     F      W E  I E 

6     R      I D  S  

7 N    E  T O M E N   P  

8 A   F E C E S   c Y A A N 

9 J    B O X    H   K  

10 O M   A  E C R U E N  T  

11 E I   S   E   N U  E  

12 L E N T E Z O N    V    

13 E      S T A G D E N   

14 N       E    R    

15 D       R  K R E G E L 
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Pretpartij na SBNL-ALV, gespeeld op 8 februari 2020 te Amersfoort 
 
Eindrangschikking 
 
Theoretisch maximum: 938 

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE  

1  VAN OUWERKERK Floris   ARENDSOOG, Amsterdam  886 94,46 

2  DE KRUIFF Jan   LETTERGREEP, Amersfoort  846 90,19 

3  TIEK Jan   LETTERGREEP, Amersfoort  732 78,04 

4  TEN THIJE Marian     720 76,76 

5  DE BRUIJN Gineke     712 75,91 

6  ROGGEVEEN Marieke     687 73,24 

7  KUIJPERS Rudy     675 71,96 

   OVERBERG Regina     675 71,96 

9  VAN OUWERKERK Anne   LETTERGREEP, Amersfoort  660 70,36 

10  BOUMAN Rieke   IT, Utrecht  642 68,44 

11  BRUINS Esther   LETTERGREEP, Amersfoort  638 68,02 

12  HOEK Maaike     615 65,57 

   VAN DONGEN Trees   LETTERGREEP, Amersfoort  615 65,57 

14  HEEREGRAVE Hans   LETTERGREEP, Amersfoort  601 64,07 

15  LAKMAAKER Jeannette   LETTERGREEP, Amersfoort  595 63,43 

16  VELTMAN Anja   IT, Utrecht  585 62,37 

 

Het gebeurde in WordCrex 
 

door Wytze Groen 
 

Tijdens een partijtje WordCrex tussen clubgenote Anne van Ouwerkerk en 
mijzelf deed zich het volgende voor: 
 
De getrokken letters zijn KAERRVE (zie de foto hiernaast). Anne maakt daar-
mee VERANKER (op een vrije N) en ik leg VERVARE. Mijn woord heeft de 
meeste punten en wordt dus gelegd. Nadere bestudering leert echter, dat 
mijn woord geen scrabble (geen “hele”) kan zijn, want ik moet gebruik ge-
maakt hebben van een vrij liggende V. Ik heb de K niet gebruikt. 
 
Nu de tweede foto: 
 

Ik heb VERVARE gelegd met als aanbouw een E achter NAGLOEI. En wat zien 
we? Er liggen 3 V’s op het bord (eerste woord is immers BRAVI) en kennelijk 
is de K uit de lettertrekking bij mij een V geworden. 
(Het moge duidelijk zijn, dat later in het spel van VERVARE OVERVAREN is gemaakt en er meer 
woorden zijn ontstaan c.q. gemaakt.) 

 
Het is en blijft vreemd! 
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Scrabble aan het Rysterbosk 
 

door Jef Wuyts 
 

 

Reeds voor de elfde maal werd het scrabbleweekend in Rijs georganiseerd. Pioniers van de Vlamin-
gen om naar dit evenement toe te reizen waren Nana en Paul, die al tot een deel van het meubilair 
behoren.  
Vorig jaar in Blankenberge sprong de vonk ook over naar ons en andere Belgen, de beste publiciteit is 
het feit dat we ook dit jaar weer aan het deurtje van Hotel Gaasterland stonden. Stilaan wordt Rijs 
een begrip.   
Tegenover 8 Belgen stond dit keer wel een heus Oranje Legioen. Immers, buiten favo Floris tekenden 
ook Jan Tiek, good old Jan de Kruiff, Jeroen, Jos, Prateeksha, Carla en star in wording Wesley present.  
Organisator Twan zorgde voor de statistieken, Aad liet zijn af en toe gouden vingers in het zakje woe-
len.  
 
De eerste partij vond traditioneel op de vrijdagavond plaats, deze keer in een iets aangepast decor. 
De tafels stonden nu verticaal t.o.v. het scherm dat die avond nog in zijn ‘babyfase’ zat.  
In beurt 2 al direct een bepalende zet, na het openingswoord ZABDEN lag de A panklaar om PREG-
NANT te worden. Het PRANGNET kon ook, doch met NAWEETJE werden de geesten nog eens extra 
naar het moederhuis verdwaald. Alleen Floris had nog wat stoutere gedachten want met SCAMS so-
leerde hij voor de eerste maal. Een paar beurten later was PREGNANT al wat uitgedeind en kon met 
-ST aan de TELLING (3e scrabble) begonnen worden. Huh, QUE ? Pauze he, wat zou er verteld 
geweest zijn onderling? Vreemd dat twee Vlaamse mannen dachten aan een NEUKDOOS (4e 
scrabble) en anderen aan PREGNANTSTEN (7 nullen terwijl PREGNANTEN wel ok is). Sommigen wer-
den daar misselijk van en plakten dan maar IEBELE.  
De E kwam op de 4e plaats voor de x9 die er ook daadwerkelijk kwam. EDNEP*O was de trekking, aan 
jullie om de twee enige mogelijkheden er uit te halen. Het klassement veranderde grondig. 7 op de 
30 scoorden.  
Floris, Carla ‘Adelaar’ en Wesley maakten er een ARENDSOOG podium van. De eerste Belg eindigde 
pas … 6e. 
 
Zaterdagmorgen, een totaal ander gegeven. Goed uitgeslapen, de morgenstond die op de tafels ver-
scheen, de beamer die niet meer zo close was met het scherm, waardoor we een betere inkijk had-
den op de lettertjes.  
De openingszet was niet om te ZEVERE, de LAADZONE (AANLODE of NAADLOZE kon ook nog) kreeg 
een verlengstuk met SEXT. Terwijl sommigen de O gebruikten voor SEXTO werd een 2e scrabble rond 
onze oren geslagen met KOPVODJE, niet toevallig gevonden door 4 Noorderburen. Waar politieke 
oneliners al niet goed voor zijn, voor zij die vertrouwd zijn met de uitspraken van iets Wilders. Daarna 
was het tijd voor de KOLLENDE heksen die ons zowel het zoute ASIN als het Japanse radijsje DAIKON 
serveerden. Een beurt die Jan Tiek niet meer zou vergeten. Toen ZUS naar een AMICE aan het zoeken 
was, kon Jan de Kruiff een te maken solootje van zijn bucketlist SCHREPEN. De FITSTEN van geest ble-
ven bij de les want QUENA scoorde hoog met 96 punten.  
Er werd afgeklokt met 1135 punten, 10 spelers haalden de magische kaap van 1000 punten.  
Floris won weer, Jan de Kruijff werd tweede en zelf beleefde ik een klein sprookje door 3e te eindi-
gen. Het soort spel dat op mijn maat gemaakt was. Het verschil was slechts de meerwaarde van een 
…. kopvodje.  
De namiddag was vrij in te vullen. Al naargelang de interessesfeer werd er vertier gezocht in een kof-
fiemuseum, een stadje, een (kringloop)winkel met hebbedingen, een planetarium of het hotel zelf. 
Gerie had als doel de megapuzzel weer portretklaar te maken, Wesley en Bert schaafden aan hun 
woordkennis met een potje wedstrijdscrabble, anderen relaxten in het bos aan de overkant dat 
reikte tot aan het IJsselmeer.  
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Het RYSTERBOSK, een zeer geheimzinnig bos met gekke padde-
stoelen (linkerfoto), zicht op vliegende skysurfers, een uil die je 
welkom heet (rechterfoto), vele kleine holle weggetjes en een 
verwijzing naar de Eik (Eikenaar ??).  
Zaterdagavond, een partij die leuk begon met GLANS. En toen 
werd SANEREN getrokken, een hulplijn diende gezocht te wor-
den bij de letters die op het bord lagen. RANSELEN was voor een 
paar mensen een brug te ver, SANGEREN was het enige alterna-
tief. Tijd voor wat gekkere woordjes: RAMEE (een Oosterse 
plant) was een duootje van mezelf samen met Floris, de BAKRU, 
een boosaardige bosgeest werd door niemand gezien. Het leek 

wel of we die in zijn wiek hadden geschoten. De daaropvolgende lettertrekkingen waren bekold. De 
letters Q W V H en Z kwamen om de haverklap een goede combinatie verstoren, de letter E mocht 
zelfs 3 opeenvolgende keren het strafbankje op. Een keer had de BAKRU een onachtzaam moment, 
vlak na de pauze kon bijna iedereen een scrabble inboeken. De deelnemers kregen ViSioenen over 
mogelijke scrabbles en plots waren daar de VISGLAZEN, een buit van 100 punten. Gekscherend wer-
den de verkeerde betekenissen verzonnen, men dacht zelfs dat het echt van die ouderwetse brilgla-
zen waren. Niemand gaf het een kans. ’t Is niet waar hé, sommigen hadden danig spijt dat ze het ge-
zien hadden, maar niet durfden riskeren. Elk puntje was immers van goudwaarde in dit spel voor de 
etappezege... Zelfs PFIEW werd door 8 spelers gevonden. 
Jan de Kruijff won deze gekke partij voor Bert wiens repetitie voluit rendeerde. Luc was deze keer de 
beste Belg en eindigde knap derde.  Merkwaardig: de 17e in de uitslag had slechts 99 punten achter 
of wat visglazen.  
 
Zondagmorgen. Feestmorgen. Een perfecte timing van Berts ouders, hun zoon verjaarde immers op 
de dag van de finale. De feeststemming zat er goed in. Liedjes, geschenken, knuffels en kusjes, het 
was Bert zeer genegen. Met KUSJES werd dan, hoe kan het ook anders, de partij begonnen. De bos-
geest, die geen licht kan verdragen, was ondertussen ver weg. Er werden nu meer blanco’s getrokken 
met kleine letters maar met vijf extra klinkers was het niet evident om maar iets te vinden. Dat was 
buiten de Amsterdam Alliantie (Bert en Pra) gerekend die keurig een DIASERIE lieten bekijken. Samen 
STOOMDEN ze door om de tegenstanders te TACKELEN. Door de foutjes van de top drie in de tussen-
stand was het plots heel wat spannender geworden.  
En toen achtte ik mijn moment gekomen om ook eens een solootje te wagen: WEAVEN, grappig dat 
net nu mijn haar gekortwiekt was. De voeten werden GEFRANST door Floris, Luc en Karin en verleid-
den daarmee 10 personen voor het maken van een verkeerde aanbouw. BOLLEKE, een door de Vla-
mingen gekend woord, werd enkel door Floris gevonden en VEKEN deed bij o.a. Jos een speciaal bel-
letje rinkelen. De ONDERPAN werd door niemand gevonden, OPRANDEN was een slecht alternatief.  
Toen kwam de sleutelbeurt: TO**TEX (N was de richtletter). BOTOXTEN en DETOXTEN werden niet 
gevonden door spelers uit de top of hadden een verkeerde onderpan. Spannend! De kaarten waren 
zo goed als geschud.  
Twee heren achtten hun moment nu gekomen. Jan Tiek, die best de prijs voor de strijdlust verdien-
de, maakte eindelijk zijn solo met het mooie geplakte GAMBE. En Ronny Rutten, tot dan toe zeer on-
opvallend, bevestigde zijn prachtige etappe door als enige tussen de blokjes te laveren en de FJOR-
DEN bloot te leggen.  
Hij eindigde mooi tweede achter de ontketende Bert en voor een solide spelende Wesley. 

 
Een weekend met twintig scrabbles, zes solo’s en twee 
personen die geen nulbeurt lieten noteren: Wesley en 
ikzelf. Voor alle statistieken verwijs ik graag naar de web-
site van scrabbleclub Lettergreep.  
Wat ik wel mag verklappen: het podium bestond uit leden 
van dezelfde club.  
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Floris won het eindklassement voor Bert en Wesley (foto). Al kroop de derde in het klassement door 
het klassieke ARENDSOOG van de naald, want tot en met de negende in het klassement was de af-
stand tot het podium bereikbaar met een geslaagde steenworp.  
We kijken al uit naar volgende avonturen naast en in het RYSTERBOSK, uit goede bron vernam ik dat 
er zelfs eentje extra in het voorjaar zit aan te komen. Dank je Twan voor dit geslaagde weekend.  
 

Elfde Scrabbleweekend Rijs 1 t/m 3 november 
     Naam     Partij 1  Partij 2  Partij 3  Partij 4  Totaal  
  1 VAN OUWERKERK Floris   1017  1110  862  739  3728  
  2 VAN DER LOO Bert   839  1028  888  883  3638  
  3 EIKENAAR Wesley   946  1004  811  835  3596  
  4 WUYTS Jef    913  1087  846  748  3594  
  5 VAN ROOIJEN Jos   941  1022  836  771  3570  
  6 LEYSSENS Jos    886  1075  835  770  3566  
  7 DE KRUIFF Jan    837  1105  899  693  3534  
  8 BOUMA Prateeksha   800  1015  845  818  3478  
  9 MOELANTS Luc    896  1006  869  697  3468  
10 ADELAAR Carla    968  993  798  646  3405  
11 RUTTEN Ronny    732  998  779  845  3354  
12 VAN DEN BOSSCHE Nana   768  978  855  723  3324  
13 TREUR Marijke    753  1021  827  707  3308  
14 VAN LINDEN Karin   653  976  865  804  3298  
15 TIEK Jan    939  971  714  653  3277  
16 VAN DE GRAAF Renée   849  899  779  743  3270  
17 MACHIELS Hilde   720  972  775  684  3151  
18 DE VETTE Aad    705  896 834  645  3080  
19 GROEN Wytze    798  923  826  530  3077  
20 KRAMER Jeroen   751  786  818  709  3064  
21 DE BOSSCHER Paul   757  915  837  457  2966  
22 BREE Jeanette    771  910  647  629  2957  
23 BOUMAN Rieke    582  923  754  627  2886  
24 MONDEN Godelieve   606  846  773  413  2638  
25 LAKMAAKER Jeannette   581  728  704  587  2600  
26 BRUINS Esther    617  817  667  453  2554  
27 HAGENOUW Aty   506  793  569  584  2452  
28 VAN MOURIK VAN STEIJN Gerritje  625  677  524  466  2292  
29 BLANKENSTEIN Gerie      423  423 
 
 

Marcel Oostenbrink prolongeert na 10 jaar titel Open N.K Wedstrijdscrabble 
 

Door Bert van der Loo 
 
Op zaterdag 30 november jongstleden stond na 10 jaar weer eens het open NK Wedstrijdscrabble op 
het programma in buurtcentrum het Klokhuis in Amersfoort. 
Destijds werd dit evenement jarenlang door Herman van Westerloo georganiseerd en dit keer waren 
het Jan Tiek en Koen van Lankveld die gezamenlijk het toernooi nieuw leven inbliezen.                                  

Regerend kampioen (sinds 2009!) was Marcel Oosten-
brink maar er waren meer favorieten zoals Jan Tiek 
zelf, Floris van Ouwerkerk en ook uit Vlaanderen 
waren een viertal spelers afgekomen naar Amers-
foort: Paul De Bosscher, Nana Van Den Bossche, Jan 
Cornet en Bert Leyssens. 
Ik mocht het openingswoord verrichten en we ston-
den een moment stil bij het spijtige overlijden van 
drievoudig winnaar Rob Rondou, eerder dit jaar.                                                                                             
De organisatoren hadden besloten de wisselbeker, die 

Arendsogen Wesley Eikenaar en Bert van der Loo 
speelden een partijtje in de verliezersronde 
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(hopelijk) jaarlijks zal worden uitgereikt naar hem te vernoemen, de spelers zouden dus voor het 
eerst strijden om de Rob Rondou-cup! 
Helaas was er een oneven aantal spelers en dit resulteerde in twee poules van vijf spelers waarbij 
een aantal spelers een “bye” kregen en zodoende wel erg goedkoop aan twee gratis wedstrijdpunten 
kwamen hetgeen resulteerde in de vroegtijdige uitschakeling van enkele toch sterkere spelers zoals 
Bert Leyssens, Wesley Eikenaar en ondergetekende. Dit was helaas niet anders op te lossen voor de 
organisatie maar misschien wel een leermoment voor een volgende editie. 
Acht spelers gingen na de poule-fase door naar de twee finale-poules te weten: Jan Cornet, Floris van 
Ouwerkerk, Koen van Lankveld en Joke Tervooren in poule A en Marcel Oostenbrink, Jan Tiek, Rudy 
Kuijpers en Jet de Grip in poule B. 
Floris van Ouwerkerk en Jan Tiek verloren ieder 1 partij en speelden zodoende om de 3e en 4e plaats 
en deze tweestrijd werd met 511-445 in het voordeel van Floris beslecht. 

Marcel Oostenbrink en Jan Cornet speelden dus 
de finale en het werd een bijzonder spannende 
wedstrijd waarbij Marcel uiteindelijk met 545-528 
zijn Open Nederlandse titel na tien jaar prolon-
geerde en uit handen van Wytze Groen de Rob 
Rondou-cup mocht ontvangen! 
Al met al een zeer geslaagde dag, weer eens wat 
anders dan duplicate, deze boeiende en tactische 
manier van scrabbelen, de manier waarvoor Al-
fred Butts het spel destijds ook uitgevonden had. 
 

Koen van Lankveld beloofde alvast dat hij de volgende editie ook zou organiseren en hij zal daarbij 
vermoedelijk door Floris worden geassisteerd omdat Jan Tiek dan waarschijnlijk in het buitenland zal 
vertoeven, we kijken er in ieder geval naar uit!  

 
Uitslag Open NK Wedstrijdscrabble 2019: 

1. Marcel Oostenbrink 
2. Jan Cornet 

3. Floris van Ouwerkerk 

4. Jan Tiek 

5. Rudy Kuijpers 

6. Koen van Lankveld 

7. Joke Tervooren 

8. Jet de Grip 

  

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

1        Z W O E G t   

2         A F  R E M  

3   Q    S    M I X E N 

4  Z A L V E N D E  O F T   

5   t    E   C O     

6       L  K O I     

7     B  S  E D E    H 

8    M A T T E R E N    Y 

9     N  E  N      P 

10     G  N  H     B E 

11    J E   D O  C O I L S 

12   V A R   J U     A  

13   E D I K  E T   G U U R 

14   R  K S  N      W  

15   S     T A P E N D E N 

De finale tussen Marcel Oostenbrink en Jan Cornet 

Het bord van de finalepartij 

Winnaar van het Open N.K. Wedstrijdscrabble 2019: 
Marcel Oostenbrink 
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Evaluatieformulier Wedstrijdscrabbletoernooi 30 november 2019 
 

door Koen Lankveld 
 
Omdat het alweer een tijd geleden is dat het toernooi georganiseerd is en de organisatie van het 
toernooi een aantal wijzigingen in de regels heeft doorgevoerd horen we graag wat jullie van het 
toernooi en de organisatie vonden. Wat was leuk, goed en waarom? Wat kan er beter, hoe dan en 
waarom? 
Hieronder de punten waarover we graag jullie mening horen. Mocht je andere punten hebben dan 
hieronder genoemd dan kun je die meegeven onder OVERIG.  
Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Alleen daar waar je graag iets over mee wil geven. Als je 
iets invult, dan wel graag je motivatie of onderbouwing erbij. 
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
AANMELDING      DAGINDELING 
Toelichting: Denk bijvoorbeeld aan wijze en  Toelichting:  Denk bijvoorbeeld aan aanvangs- 
moment van aan- en afmelden, betaling,  en  en eindtijd, voldoende pauze, lunchtijd. 
informatie vooraf over het toernooi. 

- Goed: - Goed: 

- Waarom: - Waarom: 

- Kan beter: - Kan beter: 

- Hoe en waarom zo: - Hoe en waarom zo: 

LOCATIE      TOERNOOIOPZET 
Toelichting: Denk bijvoorbeeld  aan bereikbaar-  Toelichting: Denk bijvoorbeeld aan de inde- 
heid locatie, rust en ruimte in de speelzaal,  ling, in poules van vier, de toernooiopzet in 
plaatsing wedstrijdtafels, verzorging lunch.  de vorm van een afvalrace, het organiseren 

van een alternatieve poule voor de “afgeval-
len” spelers na de pauze. 

- Goed: - Goed: 

- Waarom: - Waarom: 

- Kan beter: - Kan beter: 

- Hoe en waarom zo: - Hoe en waarom zo: 

WEDSTRIJDREGELS, FORMULIER en JUREREN  OVERIG 
Toelichting: Denk bijvoorbeeld aan de wijze van Toelichting: Hier kun je punten kwijt die je 
aanvechten via het wedstrijdformulier, de wed- niet hierboven kwijt kon. 
strijdformulieren, de gehanteerde spelregels. 

- Goed: - Goed: 

- Waarom: - Waarom: 

- Kan beter: - Kan beter: 

- Hoe en waarom zo: - Hoe en waarom zo: 

 
Hartelijk bedankt voor het invullen. De organisatie bespreekt de input uit deze evaluatie en overlegt 
wat gewijzigd en/of gehandhaafd wordt bij het volgende wedstrijdscrabbletoernooi.  
Het formulier kun je terugsturen naar: wedstrijdscrabble@gmail.com 
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Jan Tiek terechte Nederlands kampioen Duplicate 2019 
 

door Bert van der Loo 
 
Achtentwintig Nederlandse duplicaters kwamen op 23 november naar Amersfoort en zelf was ik de-
gene die de kampioensbeker (gewonnen in 2018) naar binnen droeg en overhandigde aan organisa-
tor Wytze Groen.                                                                                                  
Vorig jaar smaakte ik het genoegen om super-favoriet Floris van Ouwerkerk pootje te lichten, voor-
namelijk dankzij de negenklapper MELKERIJ en de bijkomende nulscore van Floris. 
Hoewel ik ook tijdens het weekend van Rijs goed tegenspel aan Floris bood had ik niet de illusie dat ik 
hem nóg een keer van de NK-zege kon houden.                                                                                                      
Er waren natuurlijk ook andere kapers op de kust: Jan Tiek, Jos van Rooijen maar ook de coming-man 
van Arendsoog, Wesley Eikenaar, mochten in staat worden geacht goede tegenstand te bieden. 
Om half elf trok wedstrijdleider Wytze de eerste letters en vrij makkelijk werden 90 punten verdiend 
met WASEMDE op D8h. Daarna maakte Floris een fout door neopedie i.p.v NOEPEDIE op zijn briefje 
te schrijven en dat betekende een nul voor de favo en een duplomaat-zet voor 64 punten op het 
bord. Zelf had ik ook nul omdat ik voor poeiende ging en dit zou me nog zuur opbreken… 
PLUREN (44) ging vooraf aan de 4x-scrabble STREAMEN (102), zelf miste ik deze maximum-zet maar 
clubgenoot Wesley lepelde later moeiteloos de anagrammen van dit woord op: masteren (had ik zelf) 
- ratenmes (!) en stameren…. 
MANKE (37) ging de duplo-zet VERWASEMDE (66) vooraf, gevolgd door DOET (34) en de solo van 
Wesley Eikenaar: NOENDE voor 40 punten.                                                                                                     
TOF was 43 punten waard en een HABIJT werd aangetrokken voor 59 punten waarna ZWAM 39 pun-
ten opleverde op A1h.  Jan Tiek merkte op dat habijt –T een hijab opleverde… frappant!                                                                                                                                    
LANSJE was 38 en VUISTE durfde ik niet aan voor 48 dus weer drie puntjes ingeleverd maar LADY 
voor 38 en de scrabble BEREIZEN voor 73 punten mocht ik wel weer bijschrijven. 
COKE (48) ging aan de solo ETANG (37) van Floris vooraf en PLURENDE voor 35 was een duplo-zet.            
SCHOK was 45 waard en de partij werd besloten met BUNDER in aanbouw met PLURENDEN voor 42 
punten wat het maximum op 1022 bracht.                                                                                                      
Jan Tiek verzamelde 906 punten en won voor Jos van Rooijen (864) en een verrassende Joke Tervoo-
ren met 858 punten.                                                                                                                                            
Na de lunch gingen de spelers er nog eens goed voor zitten en werd afgetrapt met het bescheiden 
AUTOE voor 20 puntjes gevolgd door NUVERST voor 32. Hier had ook hunters gekund maar dat gaf 
minder aanbouwmogelijkheden. AFVEL (55) was een “trio” van Jan, Floris en Marian Ten Thije en de 
rest gaf minstens 6 punten toe in deze beurt.  
NAWERP met aanbouw NUVERSTEN gaf 61 punten waarna Floris soleerde met SEMMELDE voor 88 
maar remmelde (gemaakt door Jan Tiek, Jos van Rooijen en Jeanette Bree) bleek ook goed. Zelf ken-
de ik overigens beide mogelijkheden niet.   
SEINE voor 33 en CHEFS voor 54 gingen de soloscrabble RONDBOON (68) van Regina Overberg vooraf 
waarna TRIM (43) en QUELEA voor 42 op het bord verschenen.                                                                   
Duplomaat verraste ons met GESCHOBD (84) en dit was toch een gemiste kans voor enkele spelers, 
maar ja, kennen is niet genoeg, je moet het ook zién he… 
CEL leverde 39 punten op, gevolgd door AU voor 31 punten waarna ik het genoegen smaakte van een 
soloscrabble(tje) met TANDWESP voor 66 punten.                                                                                             
KYRIE was 31 punten en dan smaakte ook Iny Eugelink het genoegen van een solo, met ZAKKIGE was 
zij de enige die 54 punten mocht bijschrijven.                                                                                                   
EXEN leverde 40 punten op en DRIJTEND voor 38 was een “trio” van Jan, Floris en uw reporter.          
Met SKIGENOT kwam nog een scrabble op het bord voor 95 punten maar de spelers van vlees en 
bloed hielden het op 89 voor o.a. gesnoekt en geknarst. 
Omdat er tijdens de partij niet was gemeld dat geschobd een duplomaat-zet was had Jan Tiek lang in 
spanning gezeten of Floris hem toch niet voorbij was gestreefd maar dat bleek na afloop niet het ge-
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val en zodoende mocht ik de kampioenschapsbeker aan mijn blije opvolger overhandigen die hier-
mee zijn eerste duplicate-titel in de wacht sleepte. 
 

Eindstand NKDS 2019 – twee partijen – maximum 1996 punten 
Plaats Naam     Partij 1   Partij 2   Totaal 
  1  TIEK Jan     906         795         1701 
  2  VAN OUWERKERK Floris   836         833         1669 
  3  VAN ROOIJEN Jos    864         781         1645 
  4  VAN DER LOO Bert    830         786         1616 
  5  ROGGEVEEN Marieke    829         705         1534 
  6  EIKENAAR Wesley    775         746         1521 
  7  TERVOOREN Joke    858         663         1521 
  8  TEN THIJE Marian    799         718         1517 
  9  DE VETTE Aad     854         632         1486 
10  VAN DONGEN Trees    806         663         1469 
11  BOUMA Prateeksha    755         688         1443 
12  BREE Jeanette     726         705         1431 
13  ADELAAR Carla     725         693         1418 
14  OVERBERG Regina    690         703         1393 
15 AARTS Wim     819         568         1387 
16  BOUMAN Rieke    678         651         1329 
17  HOEK Maaike     777         526         1303 
18  VAN MERKERK Annie    748         541         1289 
19  KUIJPERS Rudy     631         649         1280 
20  HEEREGRAVE Hans    798         470         1268 
21  LAURANT Charlotte    684         569         1253 
22  METZ Eveline     695         536         1231 
23  EUGELINK Iny     684         539         1223 
24  LAKMAAKER Jeannette    653         553         1206 
25  BRUINS Esther     653         482         1135 
26  VAN MOURIK VAN STEIJN Gerritje  577         442         1019 
27  BALK Marijke     409         537           946 
28  BREEN Maja        374           374 
 

 

 

 

 

 

 

  

Nederlands Kampioen Dulicate 
Scrabble 2019: Jan Tiek 

De top-3: Floris van Ouwerkerk (nr. 2), Jan Tiek (nr. 1) en Jos van Rooijen (nr. 3) 
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Alpha-Betenpuntenscrabbletoernooi 2019 

Juryrapport door Jan E M de Kruiff 
 
Het 36e Alpha-Betentoernooi, dat op 16 november 2019 gehouden werd, kende een prima spelersbe-
zetting. Bijna alle thuisclub-leden waren van de partij! ‘t Duurde even voordat wij echt konden begin-
nen. In de omgeving van Alphen a/d Rijn waren er geplande wegwerkzaamheden. Niet iedere deelne-
mer of jurylid was ervan op de hoogte, zodat de aanvang het toernooi een half uurtje vertraagd 
werd. Jurylid Flip Kramer was nog niet gearriveerd en had o.a. de bondswedstrijdformulieren in zijn 
bagage. Maar dat gemis werd door de toernooi-organisatie prima opgelost. Alle spelers werden aan 
een tegenstand(st)er gekoppeld en ook de geïmproviseerde wedstrijdformulieren bleken goed te vol-
doen. Gelukkig konden wij nog ruimschoots van Flips jurydiensten gebruik maken. 
Lettergreep Amersfoort was in uitstekenden doen en haalde nogal wat prijzen weg (ook twee  ver-
meldingen voor originaliteit). 
De 2e partij van Joke Tervooren samen met Annie Wilmink was van bijzonder hoog gehalte. Het duo 
slaagde er tijdens dit toernooi als enige in om alle 4 kansen voor x9 binnen één partij te benutten. 
Net als in de toernooien van 2017 en 2018 namen de meeste deelnemers weinig risico en vroegen bij 
de jury veel woorden op. 57,5 procent van de opgevraagde woorden werd goedgekeurd! Ruim-
schoots meer dan de helft.  
Het spelniveauverschil tussen categorie 1 en 2/3 was in dit toernooi opvallend hoog. Het verschil be-
droeg vaak honderden punten per partij – vrij vertaald: de vaardigheid om uit de 102 blokjes de 
meeste punten te halen. 
Er werd veel effectiever gespeeld dan tijdens het toernooi van 2018! Dat ging wel ten koste van de 
creativiteit. Die was een pak minder dan in 2018. Omdat er in partij 1 gebruik gemaakt werd van al-
ternatieve wedstrijdformulieren, hebben niet alle deelnemers hun woorden genoteerd. 
Mede daardoor is het lijstje originele woorden nogal beperkt en nomineerde de jury ook (korte) 
woord(afleiding)en. Ook weleens aardig, dat hier aandacht aan besteed wordt, ter verhoging van de 
algemene spelvreugde…! 
 
Het Alpha-Betentoernooi in cijfers 
Categorie  Aantal spelers  Gemiddelde partijscore 
 3   12   423   
 2   10   468   
 1   8   657 
Hoogste beurtscore: was voor Joke Tervooren, 266 punten voor ‘’meezocht’’. 
Hoogste partijscore: 914 pt, door Joke Tervooren! Waarin een relatief groot aandeel door de hoogste 
beurtscore - 266 pt. 
Hoogste samenscore: goed voor 1588 pt, door Joke Tervooren en Annie Wilmink. 
Wie met Joke samenspeelde, was tijdens dit toernooi het beste af! 
Categorie 2 - beste samenspeler over 3 partijen: Ton Wessels 
Categorie 3 - beste samenspeler over 3 partijen: Hennie Lamboo 
Aantal opgevraagde woorden bij de jury: 492. Van die woorden werden er 283 goedgekeurd. 
 
Afgekeurd werden: 
Woord    Strafpt   Reden 
rever    32   Niet in OSWL (er werd ‘’revers’’ bedoeld…) 
jul    40   Niet in OSWL 
rading    40    Niet in OSWL 
uitgeweest   60   Niet in OSWL 
naharkte   85   Niet in OSWL. Toch gelegd 

- ondanks afkeuring door jury 
gesnede   106   Niet in OSWL 
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Probeersels, die het niet haalden maar wel een vermelding waard zijn: 
 
Knissels, geteimde, hoffend, foefend, pieleren, beplinte, accuteer, 
berenwei, veldlint, gekmake, monieten, afhanger, aftulpe, treunen, 
feuntje, uitslinke, mootende, knezerde, beschoft, meedanke, afsloeren, 
bekerig, menados, drossel, korsers, minnekap, manenkap, inpauken, 
nanoeme, visweken, audiente, soresjes, smokerig, bruisjes, omspare, 
koemerken, fakeneus, zandkip.   
 

Genomineerde woordvondsten voor de originaliteitsprijs: 
Woord  Gelegd door       Bijzonderheden 
strakten Rudy Kuijpers    9x woordwaarde!  
Insnedes Nog eens Rudy Kuijpers 
Krakeel  Trudi de Graaf 
Kopsteen Ook Trudi de Graaf 
Zeentje  Ineke Wilmink 
Uitrijpende Gineke de Bruijn 
Spietjes  Jeannette Lakmaaker 
Intandend ook Jeannette Lakmaaker 
Aanwakkert Berthy Hoogenkamp   Geen scrabble 
Groesjes Ook Berthy Hoogenkamp  Geen scrabble 
Nurks  Jeanette Bree 
Scult  Wytze Groen 
Afroeien Ineke Verheij 
Sprank  Ook Ineke Verheij 
Skietjes  Ria Visser 
Beroeps Henny Lamboo 
Albe  Peter de Hoop 
Aveu  Ook Peter de Hoop 
Wegknaag Jeannette Lakmaaker   3e prijs! 
Twirle  Nog eens Trudi de Graaf  2e prijs! 
Onderjas Esther Bruins    1e prijs! 
   
Nu zelf puzzelen. Naar aanleiding van het Alpha-Betentoernooi 2019  
De volgende woorden 1 t/m 30 staan NIET in de OSWL 2019 of in Van Dale 15e druk. 
Kunt u woorden vormen die wel in de OSWL 2019 staan? Om u te helpen hebben wij de 1e letter van 
het woord gegeven en eventueel nog een ‘’bonusletter’’ op de juiste plaats gezet. 
Oplossingen elders in dit magazine. 
 
  1  Trooien - N……   9  Meedanke - K……. 17  Opsmeten - M……. 25  Afslinke - F……. 
  2  Omgaren - MA….. 10  Jopelen - P…… 18  Geroepte - E……. 26  Kruiten - K…… 
  3  Bestilde - D.…… 11  Bekerig - B…..I 19  Geroepte - P……. 27  Zeetakje - Z……. 
  4  Maartsen - M……. 12  Bekerig - B…..K 20  Nablokte - K.…… 28 Ontsmeet - S……. 
  5  Fakeneus - F……. 13  Snezerde - Z..….. 21  Manenkap - K……. 29  Folieen - N..…. 
  6  Koersde - D…... 14  Naharkte - K….… 22  Omtoerde - O……. 30 Folieen - FE….. 
  7  Natuine - UN….. 15  Ponsere - O…... 23  Getobden - T……. 
  8 Natuine - UI….. 16  Ponsere - SN….. 24  Pieleren - L……. 
 
De volgende woorden 31 t/m 60 staan WEL in de OSWL 2019 of in Van Dale 15e druk. 
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. 
Oplossingen elders in dit magazine. 
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31  Pieteren - P……. 39  Koemest - K…… 47  Strakten - KE……. 55  Nasteken - E……. 
32  Opgloeit - G.…… 40  Getuinde - D.…… 48  Kazenden - K……. 56  Onderjas - R……. 
33  Slankten - L..….. 41  Ontdane - D…… 49  Gemande - D…… 57  Verlote - R…… 
34  Kopsteen - P……. 42  Broeier - O…… 50  Afhangen - A……. 58  Veiligst - L……. 
35  Overstem - M.…… 43  Kopsteen - S……. 51  Inpasse - A…… 59  Skietjes – S……. 
36  Omstreek - M……. 44  Spietjes - P……S 52  Inpasse - P…… 60  Eersten - E…… 
37  Omstreek - O……. 45  Spietjes - P……E 53  Dorstten - TE…… 
38  Wakkert - T…… 46  Strakten - N……. 54  Gesolden - S……. 
 

                               
 
Uitslag (door Flip Kramer) 
 

  1e CATEGORIE  S_1 S_2 S_3 TOT 
1 Jeanette Bree Amersfoort 742 749 777 2268 

2 Wytze Groen Veenendaal 710 771 696 2177 

3 Joke Tervooren Rijswijk 557 914 635 2106 

4 Trudi de Graaf Leidschendam 711 591 648 1950 

5 Marijke Kleinveld Woerden 685 606 634 1925 

6 Rudy Kuijpers Den Haag 765 539 579 1883 

7 Annie Wilmink Alphen a/d Rijn 760 674 432 1866 

8 Peter de Hoop Leiden 574 495 519 1588 

 

  2e CATGEGORIE      
1 Ineke Verheij Alphen a/d Rijn 719 509 502 1730 

2 Ton Wessels Nieuw Vennep 363 683 588 1634 

3 Esther Bruins Amersfoort 588 476 474 1538 

4 Truus v.d. Roest Woerden 615 544 367 1526 

5 Agnes Janmaat Woerden 522 425 502 1449 

6 Alie de Leeuw Woerden 425 493 463 1381 

7 Tienke Wilschut Haarlem 394 472 433 1299 

8 Lidy v. Adrichem Alphen a/d Rijn 394 445 423 1262 
9 Joke Kruger Hengelo 500 307 395 1202 

10 Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 341 316 358 1015 

 

  3e CATEGORIE      
1 Jeannette Lakmaaker Amersfoort 545 522 554 1621 

2 Ria Visser Alphen a/d Rijn 417 609 435 1461 

3 Henny Lamboo Schoonhoven 425 476 546 1447 

4 Trees van Dongen Amersfoort 479 510 400 1389 

5 Ineke Jansen Alphen a/d Rijn 384 513 436 1333 
6 Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 457 417 435 1309 
7 Rie Altona Alphen a/d Rijn 486 525 295 1306 

8 Sebastiaan Klaassen Alphen a/d Rijn 386 370 480 1236 

9 Ria van den Bosch Alphen a/d Rijn 304 357 393 1054 

10 Coby Veldhuis Alphen a/d Rijn 304 346 392 1042 

11 Johan Breedeveld Alphen a/d Rijn 444 301 294 1039 

12 Corrie Stigter Alphen a/d Rijn 341 261 401 1003 
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STS-lijst na Alpha-Betentoernooi (november) 2019 
 

door Flip Kramer 

 
    STS NOVEMBER 2019   AANT GEM + / - 

1 (1) Renee v.d. Graaf Rotterdam 4 749 17,5 

2 (2) Joke Tervooren Rijswijk 11 716 -22,8 

3 (3) Rudy Kuijpers Den Haag 12 713 -9,8 

4 (4) Wytze Groen Veenendaal 8 686 -19,8 

5 (5) Trudi de Graaf Leidschendam 12 672 19,0 

6 (6) Peter de Hoop Leiden 12 645 -1,9 

7 (10) Ria Stoop Rotterdam 3 634 35,5 

8 (11) Wesley Eikenaar Alkmaar 6 618 28,4 

9 (8) Annie van Merkerk Woerden 10 616 6,2 

10 (12) Jeanette Bree Amersfoort 12 615 10,2 

11 (9) Marijke Kleinveld Woerden 12 611 4,6 

12 (13) Annie Wilmink Alphen a/d Rijn 4 585 12,3 

13 (14) Ton Wessels Nieuw Vennep 12 550 9,1 

14 (16) Aty Diemer Eindhoven 6 536 5,0 

15 (15) Esther Bruins Amersfoort 10 528 -7,9 

16 (22) Ineke Verheij Alphen a/d Rijn 5 525 41,9 

17  Roelof Lanting Haren 3 525 -3,3 

18 (17) Truus v.d. Roest Woerden 7 519 0,2 

19 (20) Jeannette Lakmaaker Amersfoort 11 519 2,9 

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

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

22 (21) Henny Lamboo Schoonhoven 12 499 4,7 

23 (25) Trees van Dongen Amersfoort 9 470 12,9 

24 (23) Piet Veringa Neede 6 453 -11,9 

25 (28) Alie de Leeuw Woerden 10 453 -2,1 

26 (24) Joke Kruger Hengelo 8 451 -25,2 

27 (26) Agnes Janmaat Woerden 4 445 -19,1 

28 (32) Ria Visser Alphen a/d Rijn 4 428 21,7 

29 (31) Rie Altona Alphen a/d Rijn 4 424 -4,6 

30 (27) Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 10 423 -40,4 

31 (31) Tienke Wilschut Haarlem 6 414 3,8 

32 (29) Margreet Ommering Alphen a/d Rijn 4 414 -21,2 

33 (33) Corrie Stigter Alphen a/d Rijn 5 390 -13,8 

34 (35) Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 8 359 13,3 

 

Net als na het laatste Keistadtoernooi in september 2019 zijn de hoogste toernooi score en de hoog-

ste ronde score ook na afloop van het Alpha-Betentoernooi 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 Alpha-Betentoernooi 
 

door Jan de Kruiff 
 
Oplossingen woorden 1 t/m 30 Alpha-Betentoernooi 2019 
  1 Notoire   9 Kemenade 17 Mopsteen 25 Filekans 
  2 Marengo 10 Poeljen 18 Eetgroep 26 Keurtin 
  3 Debielst 11 Bergkei 19 Protegee 27 Zeekatje 
  4 Maanster 12 Bergeik 20 Kobalten 28 Steenmot 
  5 Fauneske 13 Zesender 21 Kampanen 29 Neofiel 
  6 Dekroes 14 Katharen 22 Odometer 30 Felonie 
  7 Uniaten 15 Openers 23 Tegenbod 
  8 Uiennat 16 Snoeper 24 Leirepen 
 
Oplossingen woorden 31 t/m 60 Alpha-Betentoernooi 2019 
31 Pientere 39 Koestem 47 Kantster 55 Eenkants  
32 Gietloop 40 Deugniet 48 Kenzaden 56 Rondasje 
33 Lenstank 41 Donaten 49 Deegman 57 Revolte 
34 Poksteen 42 Oerbier 50 Afghanen 58 Lievigst 
35 Mestvoer 43 Steenpok 51 Apissen 59 Stiekjes 
36 Meerkost 44 Pietsjes 52 Piassen 60 Entrees 
37 Omsteker 45 Pissetje 53 Terstond 
38 Takwerk 46 Natsterk 54 Snelgoed 

 

Scrabble grabbels 

door Flip Kramer 
 
BOOMER 
 
Boomer is het woord van het jaar 2019 geworden. Van Dale, 
organisator van de verkiezing, definieert boomer als ‘persoon, 
met name van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeel-
den of conservatieve opvattingen.’ 
In tegenstelling tot babyboomers gaat het bij ‘boomer’ niet per 
definitie om oudere mensen. Den Boon: ‘Boomers kunnen ook 
twintig of dertig zijn; het gaat niet om de leeftijd, maar meer 
om de conservatieve ideeën. Je kunt ook be-houdend zijn op je 
twintigste of dertigste.’ 
Beide woorden staan ook in de SWL. 
 
SANDITE 
 
Gladde bladersmurrie zorgt ervoor dat de wielen van de trein grip verliezen en slippen, waardoor ze 
op sommige plekken afvlakken. Met deze zogenaamde 'vierkante' wielen kan niet op het spoor gere-
den worden. Niet alleen produceren ze veel herrie, maar ze beschadigen ook de rails. Daarbij zorgt 
een glad spoor voor onveilige situaties. Zo kunnen treinen bij het afremmen gaan glijden en niet op 
tijd tot stilstand komen. Dat kan leiden tot treinongevallen en andere ongemakken. 
NS en spoorbeheerder ProRail zijn druk zoekende naar oplossingen. Zo wordt er al preventief langs 
het spoor gesnoeid en gekapt. Verder wordt geëxperimenteerd met treinen die de rails insmeren 
met speciale gel. Het spul - SANDITE genaamd - bestaat uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzet-

Uit AD 30 dec. 2019 Gerrit de Jager 
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meel. De REMGEL maakt het spoor stroever, waardoor de treinen makkelijker volgens dienstregeling 
kunnen rijden.  
 
LAURA  ubERSCHaR  BESTE  FROMAGER  VAN  ‘T  JAAR 
 
FROMAGER? En dan vaak een gezicht met fronsende wenkbrauwen. Laura Überschär (25) kent het. 
Dan doe je vast iets met kaas, hoort ze dan. Laura bestuurt de KAASWAGEN in het Enschedese res-
taurant Joann. Ze adviseert gasten bij hun keuze, vertelt 'verhaaltjes' en serveert de kaas. En haar 
'kaasverhalen' klinken dan bijna als poëzie, zo klonk het juryoordeel. Niet altijd hoor. "Want sommige 
gasten willen gewoon kaas", zegt ze met een knipoog. 
Fromager of fromagerie staan niet in de SWL. 
 
LINGO 
 
Jan Versteegh was nog maar drie jaar oud toen Robert ten Brink het woordspel in 1989 op de Neder-
landse televisie presenteerde. ,,Bij latere afleveringen met François Boulangé, Nance en Lucille Wer-
ner deed ik graag mee vanaf de bank”, zegt de presentator. ,,Dat is de kracht van het programma, 
dat kijkers meedoen en zich kunnen meten aan de kandidaten. Eenvoud is de kracht van Lingo. Het is 
no-nonsense en ik denk dat dit nog steeds werkt op tv. Je kunt lekker laagdrempelig meespelen.” 
Versteegh houdt van doorspelen. ,,Thuis ben ik de officieuze bedenker van scrummikub, waarbij spe-
lers aan tafel gelijktijdig rummikub en scrabble spelen. Zo hoeven spelers minder lang op elkaar te 
wachten tijdens de bedenktijd van hun tegenstanders. Nee, daar raak ik niet van in de war. We heb-
ben het al vele malen gespeeld.” 
 
‘Scrabble - letters’ in  Beckum  weggehaald  op  
verzoek  van .... tsja,  wie  eigenlijk? 
 
BECKUM - Het was leuk zolang het duurde, het ‘gescrabbel’ met 
de letters van de Muiterweek in Beckum afgelopen zomer. Het 
jaarlijkse feest trok de aandacht toen het woord “TEMEIER” 
middenin het dorp verscheen. De letters zijn toen weggehaald, 
maar van wie dat nou eigenlijk moest blijft na wat heen en weer 
bellen onduidelijk. 
 
Met  scrabble  raak  je  nooit  uitgeleerd 
 
(Kunt u uitleggen hoe het zit met kilowattuur, kilowatt en andere eenheden?) 
Regelmatig lees ik een artikel waarin een woord staat waarvan ik de betekenis niet weet. Ook bij de 
ondertiteling of de tv overkomt me dat soms: is dat wel een correct woord en mag dat wel? Dikwijls 
kijk ik dan even in de SWL die op een plank van de salontafel ligt en het me verbaast me meestal: ja 
hoor het staat er echt in! 
Onlangs stond er een artikel in de krant over de snelste computer ter wereld die kon wel 200 peta-
flops aan! FLOP en FLOPS staan er wel in maar petaflop(s) niet.  
Hoe zit dat nou met die voorvoegsels? Kilowatt, megawatt, petawatt enz. mogen toch ook allemaal?  
Sinds de uitvinding van de computer kennen we al heel wat van deze voorvoegsel zoals kilo- mega- 
en terabytes. Sommige zoals mega en giga mag je ook zelfstandig neerleggen zoals u weet omdat 
deze ook een andere betekenis hebben.  
Maar hoe zit dat dan met mijn petaflop? 
Google leert ons dat FLOPS = Floating Point Operations Per Second, oftewel het aantal berekeningen 
per seconde. Petaflops zijn dus 1015  berekeningen, dus een 1 met 15 nullen (biljard).  
Op een andere website sprak men van PFLOPS i.p.v. petaflops. 
Misschien is dat wel de reden dat dit woord nog niet in de van Dale staat.  
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Bestuur en commissies 

 
SBNL: 
adres: P.W.A.Park 335, 3905 CK  Veenendaal 
tel.: 06 - 57270484 
e-mail: info@scrabblebond.nl  
website: www.scrabblebond.nl  

    IBAN: NL81 ABNA 0513 0231 78  BIC: ABNANL2A 
 

BESTUUR 
Voorzitter: Rudy Kuijpers, 
  Leeuweriklaan 28,  2289 EG  Rijswijk 
  Tel.: 06 - 14815863; e-mail: rudykuijpers197@gmail.com 
 
Secretaris:  Wytze Groen, 
  P.W.A.Park 335, 3905 CK  Veenendaal 
   Tel.: 06 - 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) 
================================================================================== 
 

  

http://www.scrabblebond.nl/
mailto:wytze.scrabble@gmail
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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: mariantenthije@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 19.00 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: hwvwest2@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: 06 51985787  
E-mail: jpmkramer@gmail.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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