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Van de voorzitter 

door Rudy Kuijpers 
 
29 februari 2020 – een spetterend Nederlands kampioenschap Puntenscrabble met de nieuwe, veel 
minder beperkte ruilregels waardoor de negenklappers je om de oren vlogen! 
Maar er vloog toen ook wat anders bij de mensen om de oren in de hele wereld – het coronavirus!!! 
En daarmee viel in een periode van enkele weken tijd de hele scrabblewereld in duigen, net als ei-
genlijk alle zaken in de samenleving als scholen, (thuis)werken, economie (reiswereld, horeca) en 
uiteraard de zorg – we beleven er turbulente tijden mee. 
Clubavonden en bijeenkomsten vielen voor iedereen in één keer weg en SBNL werd al snel gedwon-
gen om de Halve Marathon uit te stellen en zag de Interland in België verschoven worden. Eigenlijk 
nog een mazzel dat er tussen NKPS en de najaarstoernooien niet veel georganiseerd wordt door de 
bond. Maar wat zal het virus in het najaar doen? Wegsudderen, een tweede golf besmettingen of 
komt er toch sneller dan verwacht een vaccin of medicijn? 
In ieder geval is het van groot belang voor onderstaande agenda van SBNL en NTSV: voor alle activi-
teiten geldt een groot “corona-voorbehoud”. 
Corona en dus niet scrabbelen? Nee hoor. Ik ben zelf begonnen met Webfeud (beter laat dan nooit) 
en het blijft steeds een uitdaging om een mooi woord te maken met de “getrokken” letters. Dan 
denk ik wel eens wat er aan bagger in ons alfabet zit. 
Al met al ondergaan we een intrigerende periode met veel veranderingen, uitdagingen, gemis van 
groepen personen en voor velen ook geen vakantie buitenshuis… 
Hierbij wens ik iedereen veel sterkte (vooral hen die COVID-19 zelf of van dichtbij hebben meege-
maakt) en waar mogelijk ook speelplezier met onze tak van sport toe komende tijd. 

 

  Van de redactie 

door Rudy Kuijpers 
 
Ook in deze roerige tijd is het toch weer gelukt om een volwaardig Scrabble Magazine in elkaar te 
zetten. De meeste artikelen beschrijven scrabble-activiteiten uit het “oude normaal”, een enkel be-
dacht scrabblespel (met beperkte letters of een record-resultaat) en lezen we weer lekker door. “Het 
Virus” zien we alleen terug in het voorbehoud bij de activiteiten in de agenda, als aanzet van een arti-
kel over online denksporten en als input voor nieuwe Scrabble Grabbels… En waar Bert van der Loo 
schrijft “Deo Volente” over hun uitstapje naar Carbonera eind dit jaar moeten we dit inderdaad echt 
afwachten… 
In ieder geval veel leesplezier gewenst met dit Magazine. 
 

  Speelagenda SBNL en NTSV 2020 / 2021 

door Wytze Groen 

In tegenstelling tot afgelopen jaren staan de activiteiten van de twee scrabblebonden (SBNL voor Ne-
derland en NTSV voor België) niet apart vermeld maar in één overzicht; dit om voor de deelnemers 
die spelen bij beide bonden in één oogopslag een totaaloverzicht te geven van de agenda over de ko-
mende periode. 
Verder staat alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus; als de situatie 
het niet toelaat wordt een activiteit uitgesteld of afgelast en ingeschreven deelnemers worden tijdig 
ingelicht. Voorbeelden: de Halve Marathon is verschoven van juni naar 12 december 2020 en de In-
terland is verschoven van augustus naar 7 november 2020. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/tekening-van-coronavirus-covid-19-gm1209226257-349836724&psig=AOvVaw2Os-Zfv_YMIwUaC49usFIU&ust=1592662911598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_5JOKjuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/tekening-van-coronavirus-covid-19-gm1209226257-349836724&psig=AOvVaw2Os-Zfv_YMIwUaC49usFIU&ust=1592662911598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_5JOKjuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/tekening-van-coronavirus-covid-19-gm1209226257-349836724&psig=AOvVaw2Os-Zfv_YMIwUaC49usFIU&ust=1592662911598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_5JOKjuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/tekening-van-coronavirus-covid-19-gm1209226257-349836724&psig=AOvVaw2Os-Zfv_YMIwUaC49usFIU&ust=1592662911598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_5JOKjuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/tekening-van-coronavirus-covid-19-gm1209226257-349836724&psig=AOvVaw2Os-Zfv_YMIwUaC49usFIU&ust=1592662911598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_5JOKjuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/tekening-van-coronavirus-covid-19-gm1209226257-349836724&psig=AOvVaw2Os-Zfv_YMIwUaC49usFIU&ust=1592662911598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_5JOKjuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Er wordt momenteel binnen het bestuur van de bonden nagedacht over een coronaveilige opzet van 
de toernooien. 
Tenslotte de kolom “Vorm” hieronder: D = Duplicate, P = Puntenscrabble, W = Wedstrijdscrabble 
Verder zijn de activiteiten die SBNL-leden meer aangaan (incl. de Interlands) dikgedrukt. 
 

Speelkalender 2020 

Datum Activiteit Bond Vorm Plaats 

Za 25 juli  Interclub De Wase Sint-Niklaas NTSV D Overmere 

Za 8 aug.  NTSV-interclub NTSV D Gentbrugge 

Za 29 aug. Interclub Quercus Ronse NTSV D Merelbeke 

Za 5 sept. Keistadtoernooi SBNL P Amersfoort 

Za 19 sept. Twents toernooi SBNL D Hengelo 

Za 26 sept. Interclub 't Peirt Dendermonde NTSV D Overmere 

Za 17 okt. Open NKWS SBNL W Amersfoort 

Za 24 okt. Interclub Coxhyde Koksijde NTSV D Oostduinkerke 

Za 7 nov. Interland België - Nederland NTSV D Mechelen 

Za 14 nov. Toernooi Midden-Holland SBNL P Alphen a/d Rijn 

Za 21 nov. Interclub Heureka Mechelen NTSV D Mechelen 

Za 28 nov. Open NKDS SBNL D Amersfoort 

Za 5 dec. Interclub Chipka Aalst  NTSV D Lede 

Za 12 dec. Halve Marathon SBNL D Amersfoort 

Za 19 dec. NTSV-bekerwedstrijd NTSV D Tielt 

Speelkalender 2021 

Zo 10 jan. Interclub Ypsilon NTSV D Heist 

Za 30 jan. Interclub Homerus NTSV D Gent 

Wo 17 febr. Seniorenkampioenschap Blanco NTSV D Tielt 

Za 27 febr. Open NKPS SBNL P Amersfoort 

Za 20 maart Interclub Littera NTSV D Tessenderlo 

Za 3 april Interclub Blanco NTSV D Tielt 

Za 24 april NTSV-Interclub NTSV D Bilzen 

Za 1 mei Dameskampioenschap Fair Play NTSV D Destelbergen 

Za 29 mei Interclub Chipka Aalst te NTSV D Lede 

Za 19 juni Halve Marathon SBNL D Amersfoort 

Za 31 juli Interclub De Wase Sint-Niklaas NTSV D Overmere 

Za 7 aug. Interland Nederland-België SBNL D Amersfoort 

Za 4 sept. Keistadtoernooi SBNL P Amersfoort 

Za 18 sept. Twents toernooi SBNL D Hengelo 

Za 25 sept. Interclub 't Peirt Dendermonde NTSV D Overmere 

Za 16 okt. Open NKWS SBNL W Amersfoort 

Za 13 nov. Toernooi Midden-Holland SBNL P Alphen a/d Rijn 

Za 27 nov. Open NKDS SBNL D Amersfoort 
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Keistadtoernooi op zaterdag 5 september 2020 
Op zaterdag 5 september 2020 organiseert de Scrabblevereniging Lettergreep haar jaarlijkse Keistad-
toernooi in Het Klokhuis, Weberstraat 2 te Amersfoort. Er wordt dan puntenscrabble gespeeld vol-
gens de laatste regels, d.w.z. 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 7 letters). 
De aanvang is om 10:30 uur (zaal open om 09:00 uur). We spelen zoals gebruikelijk drie partijen 
(10:30-12:00; 12:45-14:15 en 14:30-16:00). Eveneens is het gebruikelijk een verloting te houden 
(16:00-16:30). Loten zijn de hele dag te koop. De prijsuitreiking is voorzien voor 16:30 uur. 
Inschrijven doe je door € 10,00 over te maken op het rekeningnummer van Lettergreep: 
NL44 INGB 0002 3858 16. Doe dit voor 5 augustus 2020. Daarna en aan de zaal zijn de kosten voor 
deelname € 12,00. 
 

Twents Duplicate-toernooi op zaterdag 19 september 2020 
Op zaterdag 19 september 2020 is er een duplicate-toernooi in Twente, aanvang 10.30 uur. Adres:  
Cesar Franckstraat 36d in Hengelo. De zaal is om 10.00 uur open. We spelen 2 partijen. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, overmaken op rekening  NL20 RABO 0102 1271 15 van M. ten 
Thije-Ravers, o.v.v. duplicate-toernooi Twente. Betalen aan de zaal kost 12 euro, wel graag van te-
voren opgeven bij Marian ten Thije, email: mariantenthije@gmail.com. 
Routebeschrijving met de auto:  
- Neem op de A1 de afslag Hengelo-Noord (afslag 31) richting Hengelo 
- Ga na 0.5 km linksaf op de Oldenzaalsestraat richting Hengelo 
- Ga na 1.2 km linksaf de Josef Haydnlaan op 
- Ga na 450 m linksaf de Mozartlaan op 
- Ga na 150 m rechtsaf de Ravelstraat op 
- Ga na 70 m linksaf de Cesar Franckstraat op. 
Parkeren: wij vragen u zoveel mogelijk uw auto te parkeren in de driehoek van de Mozartlaan, Josef 
Haydnlaan en Chopinlaan. U loopt via een voetpad van de Josef Haydnlaan direct naar de Cesar 
Franckstraat in 2-3 minuten. 
Openbaar vervoer vanaf NS-station Hengelo: 
- Overstappen op stoptrien Syntus naar Oldenzaal (heen 18 en 48 over heel) 
- Uitstappen station Hengelo-Oost. Reistijd 3 minuten 
- Linksaf (ten opzichte van de richting waar de trein verder rijdt) de Josef Haydnlaan op  
- Linksaf de Mozartlaan op 
- Rechtsaf de Ravelstraat op 
- Linksaf de Cesar Franckstraat op 
Totaal 3 minuten lopen. 
 

Open NK Wedstrijd Scrabble (O-NKWS) op 17 oktober 2020 
Zie na deze agenda in het aparte artikel (met regeluitleg). 
Opmerking: de datum is 17 oktober 2020 (en niet 10 oktober zoals abusievelijk vermeld in het vorige 
Magazine). 
 

Interland België-Nederland op zaterdag 7 november 2020 
Op zaterdag 7 november 2020 wordt in Mechelen de (uitgestelde) interland België –- Nederland 
gespeeld. Deze bestaat zoals altijd uit twee partijen duplicate-scrabble. Waarschijnlijk spelen we 
weer met 30 tegen 30, zo niet dan wordt het zoals de laatste 2 jaar: 21 tegen 21. 
Binnenkort zal ik voor Nederland de uitnodigingen gaan versturen. Houd dus je mailbox in de gaten! 
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37ste Midden-Holland Puntenscrabbletoernooi op 14 november 2020 
In samenwerking met buurtcentrum “De Ridder“ 
organiseert scrabbleclub “De Alpha-beten” op 
zaterdag 14 november 2020 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 euro over vóór 31 oktober 

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. (Nieuw of vrije nieuw daarin zijn: 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 7 letters)). 

Nog vragen? Gineke de Bruijn, 0172-443867, mobiel 06-54774581. 
  E-mail: b.l.de.bruijn@kpnmail.nl 
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. 12:45 uur) en de 
derde partij (aanvang ca. 14:30 uur). De prijsuitreiking is voorzien voor 16:30 uur. 
De winnaar per categorie is hij of zij die over de 3 partijen het beste resultaat behaalt. 
SCHRIJF JE DIRECT IN (dan kan je het niet vergeten)! 
 

Open NK Duplicate Scrabble (O-NKDS) op 28 november 2020 
Van harte worden jullie uitgenodigd voor het O-NKDS, hetwelk gehouden zal worden op zaterdag 28 
november 2020. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt dit kampioenschap gespeeld in Het 
Klokhuis, Weberstraat 2 te Amersfoort. En ook gebruikelijk is, dat er 2 partijen worden gespeeld. 
Eerste partij van 10:00 uur tot aan de lunchpauze (de lunch is voor eigen rekening); de tweede partij 
begint na de lunchpauze om ca. 13:15 uur. 
Kosten: € 10,00. Maak dit bedrag voor 1 november 2020 over op nummer: NL81 ABNA 0513 0231 78 
t.n.v. Scrabblebond Nederland. Na deze datum ben je € 12,00 verschuldigd. 
 

Halve Marathon op 12 december 2020  
Helaas moesten we de halve marathon van zaterdag 20 juni afgelasten i.v.m. het coronavirus. We 
hopen nu op 12 december 2020 dit evenement te houden. Het evenement start om 10:00 uur (zaal 
open om 09:00 uur). We spelen 4 partijen duplicate en met de korte pauzes, de lunch en het diner 
meegerekend, is de prijsuitreiking voorzien om 21:45 uur. 
 

 Plaats: Het Klokhuis, Weberstraat 2, Amersfoort. 
 Kosten: € 30,00 per persoon. Overmaken voor 15 november 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. 
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Open NK Wedstrijd Scrabble (O-NKWS) op 17 oktober 2020 
 

door Floris van Ouwerkerk 
 

Beste scrabbelaar(ster), 
 
Het Open Nederlands Kampioenschap Wedstrijdscrabble (ONKWS) was vorig jaar een groot succes. 
Als de omstandigheden het toelaten en er voldoende animo is, vindt er dit jaar opnieuw een ONKWS 
plaats en wel op zaterdag 17 oktober 2020. Het dertiende ONKWS wordt georganiseerd door Koen 
van Lankveld en Floris van Ouwerkerk. 
Er wordt gespeeld in Wijkcentrum "Het Klokhuis", Weberstraat 2, 3816 VC in Amersfoort, tel. 033 -  
7430171. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen bij de locatie zelf en anders kunt u de auto gratis 
parkeren in de buurt. Iedereen mag zich inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro voor SBNL-
leden en 12 euro voor niet-SBNL-leden. De lunch is inbegrepen.  
Uw inschrijving is pas definitief als u betaald heeft. Stuurt u wel even een mailtje dat u zichzelf heeft 
aangemeld? De eerste 24 inschrijvingen kunnen gegarandeerd deelnemen, de volgende komen op 
een reservelijst. U kunt zich inschrijven tot en met zaterdag 19 september 2020. Annuleren met resti-
tutie kan tot en met zaterdag 10 oktober 2020. 
U kunt uw deelname bevestigen door eenvoudig het inschrijfgeld te betalen via iDeal of Sofort op 
www.bunq.me/wedstrijdscrabble. U kunt het inschrijfgeld ook overmaken op rekening 
NL38BUNQ2291002708 t.n.v. Wedstrijdscrabble onder vermelding van ONKWS2020 plus uw volledi-
ge naam.   
De organisatie behoudt het recht om bij onvoldoende deelnemers het kampioenschap te annuleren. 
Als dit gebeurt of het ONKWS kan vanwege een andere reden geen doorgang vinden, dan krijgt u het 
inschrijfgeld uiteraard teruggestort. 
Er wordt in zes 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 winnaars van elke poule en de twee beste 
nummers twee van de zes poules* worden ingedeeld in twee kampioenspoules en strijden om de 
winst. De twee winnaars van deze poules spelen de finale. De anderen in de kampioenspoules spelen 
om de plekken 3 t/m 8. De andere deelnemers hoeven niet na de lunch al naar huis, maar strijden op 
dezelfde manier verder om de plekken 9-16 en 17-24. 
* Zijn er meer spelers met evenveel punten die als tweede in een poule zijn geëindigd, dan wordt er 
gekeken naar de behaalde scores in de gespeelde partijen; de twee spelers die de meeste punten 
behaald hebben, minus de punten van de tegenstanders, gaan door naar de kampioenspoules. Deze 
regel wordt ook gehanteerd om te bepalen wie er mag strijden voor de plekken 9-16 en 17-24. 
Er is een beker, sinds vorig jaar de Rob-Rondou-bokaal geheten, voor de winnaar. Deze mag zich een 
jaar lang Nederlands kampioen wedstrijdscrabble noemen. 
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 administratieve afwikkeling.  
 
Ziet u het niet zo zitten om zelf mee te spelen, maar wilt u op zaterdag 17 oktober wel graag uw hulp 
aanbieden als jurylid, geef u zichzelf dan op als jurylid.  
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 hieronder aan. Deze zijn t.o.v. vorig jaar op enkele 
punten aangepast. Lees deze regels daarom goed door voordat u gaat spelen. 
Wij, de organisatoren, hopen op een mooi ONKWS 2020! 
 
Nadere inlichtingen: 
Koen van Lankveld, Hoornsebuurt 16, 1441 AE Purmerend 
e-mail: wedstrijdscrabble@gmail.com. 

mailto:wedstrijdscrabble@gmail.com
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Als u telefonisch contact wenst, kunt u uw telefoonnummer mailen, dan wordt u binnen 2 werkda-
gen teruggebeld. 
 
De kampioenen van de eerste twaalf edities 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) 
2019 Marcel Oostenbrink (Nederland) 
 
 

Reglement Wedstrijdscrabble 

 
I ALGEMEEN    
1. Er wordt gespeeld met de Nederlandse uitgave van Scrabble.      
2. Elk spel bevat 102 blokjes met de volgende verdeling en letterwaarden (de letterwaarde staat tus-
sen haakjes vermeld):                
6 x A (1), 2 x B (3), 2x C (5), 5x D (2), 18x E (1), 2x F (4), 3x G (3), 2x H (4), 4 x I (1), 2 x J (4), 3 x K (3), 
3 x L (3), 3 x M (3), 10 x N (1), 6x O (1), 2x P (3), 1 x Q (10), 5 x R (2), 5 x S (2), 5 x T (2), 3 x U (4), 
2x V (4), 2x W (5), 1x X (8), 1x Y (8), 2x Z (4), 2x blanco.                                                                                                                                                                                                                                     
3. Er wordt met twee spelers aan één bord gespeeld. De speelduur van een partij is 50 minuten. Als 
er met een wedstrijdklok wordt gespeeld, dan heeft elke speler 25 minuten speeltijd.       
     
II BEGIN VAN HET SPEL         
1. Vóór de aanvang van het spel controleren de spelers of alle letterblokjes volgens de vermelde ver-
deling aanwezig zijn.        
2. Alle blokjes worden vervolgens in het letterzakje gedaan en goed door elkaar geschud.  
3. Beide spelers trekken nu één blokje. Wie de letter heeft die het dichtst bij het begin van het alfa-
bet ligt, mag beginnen te spelen. Het blanco blokje gaat nog vóór de letter A. Als beide spelers de-
zelfde letter hebben, wordt er opnieuw getrokken. De getrokken letters worden daarna terug in het 
zakje gedaan.  
4. De spelers trekken nu elk zeven blokjes, die zij vóór zich op het rekje plaatsen; de overige blokjes 
blijven in het letterzakje.    
5. Een speler die (per ongeluk) een blokje teveel heeft getrokken, laat de medespeler - zonder te kij-
ken - een willekeurig blokje van zijn rekje nemen en in het letterzakje terugdoen.                               
6. Bij het gebruik van een wedstrijdklok stelt de niet-beginnende speler de klok van de beginnende 
speler in werking.        
                                                                                                                                                 
III VERLOOP VAN HET SPEL                                                                                                                                     
1. Bij elke beurt heeft een speler drie opties:                                                                                                                                
a) Hij kan passen, maar verliest daardoor wel zijn beurt.                                                                                                                                                  
b) Hij kan één of meer letters op het rekje ruilen. Deze optie geldt alleen als er nog minstens zeven 
blokjes in het letterzakje zitten. De controle hierop gebeurt door de medespeler.                                                                                                         
Het ruilen gaat als volgt: de te ruilen blokjes worden omgedraaid (de letterzijde naar onder) naast 

Winnaar van Rob-
Rondou-bokaal 2019: 
Marcel Oostenbrink 
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het rekje op de tafel gelegd. Vervolgens wordt een zelfde aantal nieuwe letters uit het zakje gehaald 
en op tafel gelegd. Pas daarna mogen de geruilde letters in het zakje teruggedaan worden.                                                                                                                                                                         
c) Hij kan een woord leggen.                                                                                                                                              
2. Als de eerste speler besluit een woord te leggen, dan combineert hij twee of meer letters tot een 
woord en plaatst dit, horizontaal of verticaal, op het bord met één van de letters op het middelste 
vakje (gemerkt met *). Diagonaal gelegde woorden zijn niet toegestaan.                                              
3. De speler telt nu zijn punten en noemt het totaal. Beide spelers noteren de gescoorde punten en 
het gelegde hoofdwoord. Als er met een wedstrijdklok wordt gespeeld, pakt hij nieuwe letters voor 
het aantal dat hij op het bord heeft gelegd, zodat er weer zeven letters op zijn rekje staan. Pas daar-
na stelt hij de klok van zijn medespeler in werking.     
4. De tweede speler, en vervolgens ieder op zijn beurt, voegt één of meer letters toe aan de woorden 
op het bord, op die wijze nieuwe woorden vormend. De letters waarmee men speelt, moeten steeds 
op één lijn op het bord geplaatst worden, horizontaal of verticaal. Ze moeten complete woorden vor-
men met alle woorden of letters die al op het bord liggen en waar zij onder, boven of naast komen te 
liggen. De speler krijgt punten voor alle gevormde en/of gewijzigde woorden.                       
5. Nieuwe woorden mogen worden gevormd door:                                                                                                                     
a) toevoeging van één of meer letters aan een woord dat al op het bord ligt;                                                                         
b) een woord rechthoekig te plaatsen aan een woord dat al op het bord ligt;                                                                        
c) het plaatsen van een woord parallel aan een woord dat al op het bord ligt.       

6. De beurt is beëindigd door het tellen, noemen en noteren van de punten en het 
noteren van het gelegde hoofdwoord. Hiermee zijn de letters definitief geplaatst en 
daarna mogen ze niet meer worden verplaatst of verwijderd, tenzij het woord door 
de medespeler is aangevochten en afgekeurd: zie hierover III-8. 
Als dit door de spelleiding is vereist, dan moeten tevens de getrokken letters (door 
de speler zelf) en de coördinaten van de eerste letter van het hoofdwoord (door 
beide spelers) worden genoteerd.         

7. In het spel bevinden zich twee blanco blokjes die voor elke gewenste letter gebruikt mogen wor-
den. Als een speler een blanco blokje gebruikt, moet hij aangeven welke letter dit voorstelt.                                                                           
Het blanco blokje mag door beide spelers gedurende het spel vervangen worden door de letter die 
hij voorstelt, maar moet wel weer in dezelfde beurt op het bord komen te liggen. 
8. Woord(en) aanvechten.                                                                                                                                                                    
Een gelegd woord mag door de medespeler worden aangevochten en aan de jury ter beoordeling 
worden voorgelegd. Als een speler besluit om dit te doen, dan vecht hij tegelijkertijd alle gelegde 
woorden in die beurt aan. Dit moet gedaan worden vóórdat de klok in werking is gesteld of uiterlijk 
binnen 20 seconden na het in werking stellen van de klok.                                                                                                                                                                             
In het geval dat het woord of de woorden worden aangevochten, moeten beide klokken worden stil-
gezet tot de jury een beslissing heeft genomen.                                                                                                                                                          
De speler die van plan is een woord of woorden in twijfel te trekken, moet dit onmiddellijk aan de 
medespeler kenbaar maken, voordat deze nieuwe letters kan trekken.                                                                                                           
Als het aangevochten woord of de aangevochten woorden niet goedgekeurd worden, moeten de 
letters door de betreffende speler worden teruggenomen en is zijn beurt voorbij; de gescoorde pun-
ten vervallen, maar hij krijgt geen strafpunten.                                                                                                                                                                             
Als het aangevochten woord of de aangevochten woorden echter juist blijken te zijn, verliest de spe-
ler die het woord of de woorden aanvocht zijn volgende beurt; hij krijgt geen strafpunten.                                                                                                                                                                                                  
Na afloop van de partij vindt er normaal gesproken geen nacontrole door de jury plaats.        
9. Bij twijfel of een woord goed is, wordt gebruikgemaakt van de geldende uitgave van de Officiële 
Scrabblewoordenlijst (SWL), de geldende woordenlijsten van tien letters en langer, de Taaldossiers 
die op de website te raadplegen zijn en het geldende Taalreglement, inclusief de bijlagen. Alleen voor 
woorden met een lengte die door de bond nog niet bindend zijn verklaard, mag de meest recente 
editie van het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal geraadpleegd worden. Het 
woord of de woorden mogen ook gecontroleerd worden met de meest recente versie van een com-
puterprogramma gebaseerd op de SWL, bijvoorbeeld Score of Duplomaat. 
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10. De controle van een woord aan de hand van de hiervóór genoemde uitgaven mag tijdens officiële 
toernooien niet door de spelers zelf plaatsvinden.  
 
IV PUNTENTELLING         
1. Beide spelers noteren de behaalde scores en het gelegde hoofdwoord, ook wanneer dit wegens 
ruilen of passen nihil is. De puntenwaarde van elke letter staat onderaan het blokje aangegeven. Van 
het blanco blokje is de puntenwaarde nihil.                                                                                                                                                                          
Als dit door de spelleiding is vereist, dan moeten tevens de eigen getrokken letters en de coördinaten 
van de eerste letter van het hoofdwoord door beide spelers worden genoteerd. 
2. Naast de beurtscore wordt steeds eveneens de totaalscore genoteerd. 
3. Het aantal punten voor elke beurt is het totaal aantal van puntenwaarden van de letters waarmee 
een woord is gevormd en/of gewijzigd gedurende het spel, verhoogd met de premiewaarde verkre-
gen door het plaatsen van letters op een premievakje.     
4. Premielettervakje:                                                                                                                                                                         
Een lichtblauw gekleurd vakje verdubbelt de punten van de erop geplaatste letter; een donkerblauw 
vakje verdrievoudigt de puntenwaarde.     
5. Premiewoordvakje:                                                                                                                                                                       
De puntenwaarde van het gehele woord wordt verdubbeld als één van de letters op een roze vakje 
komt te liggen en wordt verdrievoudigd als één van de letters op een rood vakje komt te liggen. 
Wanneer één van de letters van een woord gelijktijdig op een premielettervakje wordt geplaatst, dan 
telt men eerst de premie voor deze letter alvorens de puntenwaarde van het woord te verdubbelen 
of te verdrievoudigen. Als er een woord wordt gevormd dat twee premiewoordvakjes bedekt, dan 
wordt de totale waarde 2x verdubbeld (= 4x de woordwaarde) of 2x verdrievoudigd (= 9 x de woord-
waarde). 
NB: Het middelste vakje van het veld (gemerkt met *) is roze, waardoor het met het eerste woord 
behaalde puntenaantal wordt verdubbeld.       
6. De bovengenoemde letter- en woordpremies gelden alleen voor de speler die deze vakjes voor de 
eerste keer bedekt. In de volgende beurten telt hiervoor alleen de letterwaarde.                                                                                      
7. Ook wanneer een blanco blokje op een roze of rood vakje wordt geplaatst, wordt het totaal van de 
puntenwaarde van het woord verdubbeld respectievelijk verdrievoudigd, ondanks het feit dat het 
blanco blokje zelf geen puntenwaarde heeft.                                                                                                                                                                             
8. Wanneer men door één plaatsing twee of meer woorden vormt tellen alle woorden apart mee. De 
gemeenschappelijke letter(s) wordt (worden) bij elk nieuw gevormd woord meegerekend, eventueel 
met de volle premiewaarde.     
9. Als een speler alle zeven letters bij één beurt tegelijk plaatst, dan krijgt hij hiervoor 50 punten 
extra. 
 
V EINDE VAN HET SPEL                                                                                                                                                                 
1. Het spel wordt beëindigd wanneer:                                                                                                                                                                                                                                                      
a) geen van beide spelers meer in staat is om één of meer letters op het bord te plaatsen, óf                                          
b) zes puntloze opeenvolgende beurten (passen/ruilen) hebben plaatsgevonden en beide spelers 
besluiten het spel te beëindigen, óf 
c) één van beide spelers geen letters meer heeft én beide spelers een gelijk aantal speelbeurten heb-
ben gehad, óf 
d) (bij het spelen met een wedstrijdklok) beide spelers 10 minuten over hun eigen speeltijd van 25 
minuten zijn gegaan. Als de speeltijd van (een van) beide spelers verstreken is, dan wordt er doorge-
speeld tot het spel afgelopen is zoals onder a), b) en c) is omschreven, met dien verstande dat voor 
elke minuut of deel van een minuut 10 strafpunten in mindering worden gebracht op het totaal van 
de betreffende speler(s).                         
2. Als na beëindiging van het spel de spelers nog letters op hun rekje hebben staan, dan wordt hun 
totaalscore verminderd met het totaal van de puntenwaarden van die letters. Eventueel in het letter-
zakje overgebleven letters blijven hierbij buiten beschouwing.  
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3. Als dit door de spelleiding is vereist, dan dient men het spel ter goedkeuring voor te leggen aan de 
jury voordat de geplaatste letters worden teruggedaan in het letterzakje.                                   
4. Degene met de hoogste totaalscore is winnaar van het spel en krijgt twee punten; een gelijkspel is 
een punt. 
 

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

 

Van Dale 15e druk     Van Dale 15e druk 
 

 

 

 

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

 

De eerste online interclub 
 

door Jeroen Kramer 
 

Zondag 17 mei 2020 was het zover, de eerste online interclub in de geschiedenis van het scrabble! 
Sinds het begin van de coronacrisis liep ik met het idee om duplicate op een online manier te spelen. 
Op 24 maart organiseerde ik de eerste online duplicate clubwedstrijd van de Klinkers Rotterdam via 
YouTube en met gebruikmaking van Whatsapp als de virtuele scorebriefjes. Dat ging heel goed en ie-
dereen was erg enthousiast. Op 6 april organiseerde Twan Swenker de eerste online duplicate wed-
strijd van Arendsoog Amsterdam. En op 13 mei volgde Bertrand de Bouvere met Ypsilon Heist. En 
ook Ronny Rutten speelt met zijn club Littera Tessenderlo online duplicate, maar dan in een andere 
technische omgeving. Hopelijk zullen er nog meer clubs volgen! 
En nu dus de eerste online interclub met 22 deelnemers (14 Nederlanders en 8 Belgen, met hofleve-
ranciers Arendsoog en Ypsilon). Ik had stiekem gehoopt op 25 of zelfs 30, maar door een aantal af-
zeggingen is dat niet gelukt. Maar dat mocht de pret niet drukken. Integendeel, er waren maar liefst 
8 clubs vertegenwoordigd! Het bijzondere aan een online interclub is vooral het feit dat er bij meer 
deelnemers meerdere invoerders nodig zijn. Daardoor kunnen er in theorie vele tientallen spelers 
meedoen. Voor deze wedstrijd had ik Twan als extra invoerder. Daardoor konden we met gemak de 
scores verwerken en werd het een vlotte partij. Enige extra activiteit is dat de rapporten van de twee 
rapporten van Score handmatig moesten worden samengevoegd, maar dat was geen probleem. 
Dan de wedstrijd zelf. Zoals gezegd begonnen we met 22 deelnemers, maar halverwege moest Erna 
Dils van Verba Rotselaar helaas afhaken wegens technische problemen. De eerste beurten was het 
rustig, maar in de vijfde beurt kwam de eerste scrabble eindelijk op het bord AFREGENE. Die werd 
maar door negen personen gevonden, waarmee de eerste schifting een feit was. Vervolgens kabbel-
de de partij voort met niet al te moeilijke woorden, al vond lang niet iedereen OUNCE in beurt 9. De 
alternatieven leverden evenwel bijna net zoveel punten op. In de tiende beurt verraste Charlotte 
Laurant het hele spelersveld met het bijzondere YPRIET. De woorden PYRIET en TYPIEK (beide tien 
punten minder) werden alleen door respectievelijk Bert en Floris gevonden, maar ook hier waren de 
verdere alternatieven niet veel minder waard. Je raadt het al, de verschillen waren bij de pauze zeer 
gering. Maar liefst 7 van de 21 spelers zaten boven de 90%. Bert van der Loo leidde met 403 op 417 
punten (96,64%), op minimale afstand gevolgd door Bruno de Bouvere (5 pnt. minder) en Floris van 

Ouwerkerk (7 pnt. minder). 
De eerste beurten van de tweede helft leverden nog geen spektakel op, de 
verschillen bleven klein, al was het bijzondere woord ISOMO (piepschuim; 
van merk- naar soortnaam verworden) niet uit ieders brein ontsproten. Het 
belangrijkste en beslissendste moment vond plaats in beurt 14. Floris vond 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://vls.wikipedia.org/wiki/Isomo&psig=AOvVaw1f8wKRuhmNGxN6VnvU2O0H&ust=1592647770539000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLja97fRjeoCFQAAAAAdAAAAABAG


12 
 

DJAKS voor 42, terwijl Bert en Bruno niet verder kwamen dan resp. 24 en 25 punten. De scrabbles 
HERTELD, OMDRAVE/OPDRAVE en OVERZIE/VOORZIE werden door de drie koplopers en vele an-
deren gevonden. Floris van Ouwerkerk kwam in de op een na laatste beurt niet meer in NOOD door 
zijn 31 punten, waar de anderen DANS voor 38 vonden. In de laatste beurt vond de bovenste helft 
GEHATE voor 45 punten, maar de computer perste er nog een solo uit met HEFTTE voor drie puntjes 
meer. Floris van Ouwerkerk werd zodoende de glorieuze winnaar van de eerste online interclub in de 
geschiedenis, waarvoor hulde! 
Mede dankzij Twan Swenker was deze eerste online interclub zondermeer geslaagd te noemen en 
smaakt dit naar meer! 
PS: Wil je de partij bekijken en/of zelf naspelen? Ga dan naar het YouTube-kanaal van de Klinkers 
 
Uitslag eerste online duplicate 17 mei 2020 (max. score = 937) 
 

 Naam Club PNT % NUL SCR SOLO SSCR 

1 Floris van Ouwerkerk Arendsoog, Amsterdam 906 96,69 0 4 0 0 

2 Bert van der Loo Arendsoog, Amsterdam 901 96,16 0 4 0 0 

3 Bruno de Bouvere Ypsilon, Heist 898 95,84 0 4 0 0 

4 Prateeksha Bouma Arendsoog, Amsterdam 879 93,81 0 4 0 0 

5 Wesley Eikenaar Arendsoog, Amsterdam 866 92,42 0 4 0 0 

6 Dennis Slemmer Arendsoog, Amsterdam 849 90,61 0 3 0 0 

7 Dirk van Belleghem Die Score, Brugge 840 89,65 0 3 0 0 

8 Dirk de Groote Ypsilon, Heist 833 88,90 0 3 0 0 

9 Jeanette Bree Lettergreep, Amersfoort 807 86,13 0 3 0 0 

10 Bertrand de Bouvere Ypsilon, Heist 801 85,49 1 3 0 0 

11 Lien Coenen Ypsilon, Heist 789 84,20 1 3 0 0 

12 Charlotte Laurant Arendsoog, Amsterdam 776 82,82 0 2 1 0 

13 Ingrid Beirens Ypsilon, Heist 763 81,43 0 2 0 0 

14 Herman Vanackere Ypsilon, Heist 758 80,90 1 2 0 0 

15 Ria Stoop De Klinkers, Rotterdam 708 75,56 2 2 0 0 

16 Esther Bruins Lettergreep, Amersfoort 613 65,42 0 0 0 0 

17 Carla Adelaar Arendsoog, Amsterdam 607 64,78 2 0 0 0 

18 Trees van Dongen Lettergreep, Amersfoort 571 60,94 2 1 0 0 

19 Wim Aarts Aanlegstijger, Veldhoven 508 54,22 3 0 0 0 

20 Renée van Duuren De Klinkers, Rotterdam 480 51,23 3 0 0 0 

21 Sebastiaan Klaassen Alfabeten, Alphen a/d Rijn 465 49,63 1 0 0 0 

 
Clubklassement eerste online duplicate 17 mei 2020 
 

 Club Plaatspnt Score 1e drie Spelers Plaats Score 

1 Arendsoog, Amsterdam 7 2686 Floris van Ouwerkerk 1 906 

    Bert van der Loo 2 901 

    Prateeksha Bouma 4 879 

2 Ypsilon, Heist 21 2532 Bruno de Bouvere 3 898 

    Dirk de Groote 8 833 

    Bertrand de Bouvere 10 801 

3 Lettergreep, Amersfoort 43 1991 Jeanette Bree 9 807 

    Esther Bruins 16 613 

    Trees van Dongen 18 571 
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Aantal deelnemers: 21 
Aantal beurten:   19 
Maximum:   937 
Beurtgemiddelde:   49,3 
Aantal scrabbles:   4 
Aantal solo’s:   2 
Aantal soloscrabbles:  0 
Restblokjes:   C G N N O * 

 

 
        Scrabbles 
   5   B3        H    AFREGENE             82 
 15   N5       V    HERTELD                78 
        N5        V    HELDERT                76 
 16   H12 H    OmDRAVE             90 
        H12     H     OpDRAVE              90 
 17   C13     H     OVeRZIE                93 
   C13      H     VoORZIE                93

  

 

 

Waar gebeurd in Webfeud 
 

door Wytze Groen 
 
In een partijtje Webfeud tegen Wim Aarts gebeurde op het bord iets geks. 
Ik speelde met HAD (aanbouw AVA) de laatse beurt van de partij, maar 
wat deed Wim daarna nog met zijn letters? 
 
Ze zijn te zien op de O-lijn, rechts iets boven het midden. Vreemd.  

 

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

1    Y    B       I 

2  P  P    E  W O K J E S 

3  A F R E G E N E  U    O 

4  N  I    N   N    M 

5 G E M E T S T E   C   H O 

6 E L  T  Q  N I X E   E  

7 Z     U        R  

8 E   B R A N D  H E F T T E 

9 U     W        E  

10 L     S N A A K    L  

11 D J A K S         D  

12        O M D R A V E  

13   O V E R Z I E   D a N S 

14                

15                

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   PNT   TOT   SCRABBLE   SOLO'S  

1 RAOWNDB D8 H BRAND 24 24   

2 HUWEOQS F5 V SQUAW 42 66   

3 FTGTMEE A5 H GEMETST 28 94   

4 ELNBNEN H1 V BENNEN 42 136   

5 EEGFARE B3 H AFREGENE 82 218 X  

6 UNEZULE A5 V GEZEUL 48 266   

7 HPNEEAL B2 V PANEL 40 306   

8 ZKTAXOI H6 H NIX 26 332   

9 NOCUNGE K2 V OUNCE 35 367   

10 JYKTIEP D1 V YPRIET 50 417    Charlotte Laurant 

11 KOASNFA F10 H SNAAK 46 463   

12 OIESJWK J2 H WOKJES 52 515   

13 IESEMOO O1 V ISOMO 33 548   

14 KDDSZJA A11 H DJAKS 42 590   

15 HLEDTER N5 V HERTELD 78 668 X  

16 AOREVD* H12 H OmDRAVE 90 758 X  

17 ZORE*IV C13 H OVeRZIE 93 851 X  

18 *NONDNS L13 H DaNS 38 889    Computer 

19 NFGEH*E J8 H HEFtTE 48 937    



Organogram SBNL, NTSV, clubs en hun toernooien 

 
door Wytze Groen (met kleine aanvulling t.o.v. publicatie in Magazine van februari 2020) 

 

 België  Nederland       
DE BONDEN Nederlandstalig Scrabbleverbond NTSV  Malinofederatie  Scrabblebond Nederland SBNL 

  
    

 
      

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

     Weerwoord-Apeldoorn 

     Ambiente-Curaçao 

Leden Het NTSV kent geen individuele leden.    Leden De SBNL heeft wel individuele leden. 
 Alleen leden van een club zijn lid van het NTSV.     Je hoeft geen lid van een club te zijn. 

 Alle clubleden zijn verplicht lid van het NTSV.    Niet alle clubleden zijn lid van de SBNL. 
      

Activiteiten Veel Belgische clubs organiseren een IC (INTERCLUB)    Activiteiten In Nederland zijn de volgende toernooien en wedstrijden: 
 Iedere twee jaar de Interland België-Nederland (duplicate)     Om de andere twee jaar de Interland Nederland-België (duplicate) 

Spelvorm Altijd duplicate  Malino Duplicatescrabble Halve Marathon (SBNL) 
       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  OTC 
 

Scrabble Woorden Lijst (SWL)  SWL  SWL 

 



15 
 

Nederlands kampioenschap puntenscrabble 2020: 

‘’Turboscrabble leidt tot puntenregen’’! 
 

Juryrapport door Jan E. M. de Kruiff (Lettergreep Amersfoort) 
 
Wijkcentrum ‘’Het Klokhuis’’ te Amersfoort was op 29 februari het strijdtoneel van het Nederlandse 
puntenscrabblekampioenschap, zoals de volledige benaming van het evenement in 2020 luidde. Als 
in voorgaande NK’s ontbraken ook dit keer de filmploegen en schrijvende pers. Vaak wordt er tegen-
woordig een beetje lacherig gedaan over scrabbelen als hobby. ’t Spelletje zou achterhaald zijn en 
veel te weinig dynamiek kennen. ‘’Uúúrenlang geduldig boven een speelbord hangen’’. ‘’Wachten op 
dingen die vaak niet gebeuren’’. ‘’Die ene letter die je net nodig hebt’’. ‘’Een mooi woord, dat je niet 
kunt leggen’’…   Zoals vaak hadden de wegblijvers ongelijk… Dit NK gaat voor uw verslaggever de ge-
schiedenis in als het meest spectaculaire, dat er ooit gespeeld is. Vrijwel zeker een gevolg van de aan-
gepaste speelwijze. Een tsunami aan ‘’hele woorden’’ (scrabbles) droeg bij aan de stortvloed aan 
punten. Op de jl. jaarvergadering in februari werd besloten om met een nieuwe speelwijze te expe-
rimenteren. Dat moet natuurlijk nog wel geëvalueerd worden. Sommige spelers werden compleet 
overrompeld… Niet alle deelnemers waren van de ‘’onbeperkt-ruilregel’’ gecharmeerd - of ervan op 
de hoogte. Voorheen moest een ruilbeurt namelijk altijd worden gevolgd door een ‘’legbeurt’’. 
Tijdens dit NK was zelfs een ‘’pasbeurt’’ mogelijk en mocht er geruild worden tot er nog 7 blokjes in 
het letterzakje over waren. Tijdens menige partij werden de meeste mooie letters alras opgebruikt 
naarmate het spel vorderde. Er resteerden dan vooral lastig ‘’bespeelbare’’ letters. Daardoor werd 
het partijslot bemoeilijkt en was het 4e woord met 9x woordwaarde vaak niet meer mogelijk. Als dit 
dan wel lukte, wisten de spelers meestal een samenscore van meer dan 1500 punten te bereiken! Zij 
maakten vaak handig gebruik van de inwisselmogelijkheid van het blancoblokje. Er waren nogal wat 
spelers die hun persoonlijke partijrecord aanscherpten (uitslagen zie elders in dit blad). 
 
Spannend 
Dit NK stond bol van de creativiteit. Pure propaganda voor onze mooie denksport. Smullen voor lief-
hebbers/sters! In dit verslag treft u een respectabele originele-woordenlijst aan. Verzin de woorden 
maar eens, terwijl de klok sneller richting einde speeltijd tikt dan u denkt. Floris van Ouwerkerk uit 
Twello wist er wel raad mee. Zijn pareltjes zijn nadrukkelijk ‘’aanwezig’’ in die originaliteitslijst. Dat 
gaf zijn NK-overwinning extra glans. Het loon van vele oefenpartijtjes, waarin Floris afgelopen jaren 
alle grenzen van de nieuwe spelvariant beproefde. De inwisselmogelijkheid van het blancoblokje ten 
volle benutte. Hij mag dan ook beschouwd worden als een der ‘’voorvechters’’ van het tijdens de NK 
uitgeprobeerde speltype. ‘t Zag er overigens niet naar uit dat Floris de NK-titel voor het oprapen had! 
Zijn voornaamste concurrent was Jeroen Kramer uit Zevenhuizen. Die heeft ook een puntenscrabble-
reputatie hoog te houden. Beide mannen waren al eens eerder als puntenscrabble-kampioen van Ne-
derland gehuldigd. Jeroen had na 2 potjes de leiding stevig in handen genomen. Zijn openingspartij 
betekende een nationaal partijrecord. En Jeroen liet er geen gras over groeien. Ook zijn 2e partij le-
verde een duizendplusser op! Beide kemphanen wisten van elkaar niet hoe hun 3e partij verliep. De 
uitkomst was onverwacht spannend: Floris bleek de meest consistente speler en nam de NK-titel 
(2019) over van Jan Tiek (Deventer). Deze werd heel verdienstelijk 3e en onderscheidde zich ook 
door zijn originaliteit! 
De gemiddelde partijscore bij de hoogste spelcategorie springt er in vergelijking met de afgelopen ja-
ren wederom uit. 
Een dergelijke partijscore van boven de 700 pt was nog nooit eerder tijdens een bondstoernooi ver-
toond! 
Zulks hangt natuurlijk ook samen met de scrabblevaardigheid van de deelnemers en de bereidheid 
om voor het ‘’nieuwe speltype’’ te kiezen. 
Opmerking: Door de (voorlopig) aangepaste spelregels zijn de resultaten over de afgelopen jaren niet 
één op één vergelijkbaar. 
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Kon u ettelijke jaren geleden bij de hoogste spelerscategorie met (bijv.) 2000 punten in de prijzen 
vallen, …in 2020 zochten deelnemers de 3000-puntengrens op! 
Overigens is het afwachten of het ‘’nieuwe speltype’’ omarmd wordt en een blijvertje zal zijn. 
 
NK Puntenscrabble 2020 in cijfers 
Categorie Aantal spelers    Gem. partijscore in 2019  in 2018  in 2017 
 3  8    433 pt  414  436  430 
 2  4    530 pt  558  535  524 

1  16    739 pt  672  596  644  
 
- Hoogste partijscore:  1145 pt, door Jeroen Kramer. Topper! Een nieuw Ned. partijscore-record! 
- Hoogste beurtscore:  Esther Bruins 302 pt, met ‘’schuurde’’. 
’t Zal lang geleden zijn, dat er een beurtscore van 300-plus werd neergezet! 
Esther stond tijdens die partij al na 4 zetten op een onwaarschijnlijke 711 punten! 
(met ‘’weerzien’’ haalde zij ook nog eens 251 pt (9x woordwaarde)) 
-Nog enkele forse 250-plus-beurtscores (9x ww):  266 pt - opschure van Piet Bloemsma 
       266 pt – gedachte, ook van Piet Bloemsma 
       269 pt - uitwerkt van Anne van Ouwerkerk 
-Een hoge openingsscore……….       96 pt – flexend van Joke Kruger 
-Totaal aantal scrabbles (incl. x 9) over het ganse toernooi: 297 stuks. 
-Totaal aantal x 9 scrabbles gelegd: over het ganse toernooi: 73 stuks. 
- Hoogste samenscore:  1634 pt, gerealiseerd door de Van Ouwerkerken - Anne en Floris. 
- Bij de jury werden 484 woorden opgevraagd. 
- Hiervan werden er 226 afgekeurd, dit komt neer op 46,7 procent.  
 
Tijdens de ‘’nacontrole’’ door de jury werd er – ’t is nauwelijks te geloven – slechts één fout woord 
gevonden! (stekenENden) 
Dat geldt voor alle spelerscategorieën over het ganse toernooi. Hulde voor ALLE deelnemers/sters! 
 
Trivia 

 Jeroen Kramer kende een bliksemstart! Hij opende zijn NK met ‘’sexyers’’ (D8 horizontaal, 98 
pt). 
Opponente Esther Bruins kon er wel mee lachen! 

 Trudi de Graaf legde ‘’pandemie’’…, vlak voordat zo’n beetje de ganse wereld ‘’boog’’ voor 
het covid-19-virus. 
Een voorzeggende ‘’geest’’ of … ‘’Als je goed oplet, kan het speelbord zomaar als medium 
dienen’’…? 

 Ria Visser verlengde ‘’crème’’ tot ‘’dagcrème’’. Zij zag er dan ook patent uit. 

 Anneke Teunissen verlengde ‘’post’’ tot ‘’postkamer’’. Haar (doorgestreepte) poging om er 
nog ‘’dienst’’ achter te leggen zou bij het woordenboek geen genade kennen. 

 Truus van de Roest had haar achternaam op haar letterhouder, maar prefereerde ‘’stoeren’’ 
boven ‘’roesten’’. 

 
Woorden, die het niet haalden maar wel vermeldenswaardig zijn: 
Pikaatje, snaaister, meekuch, spuitdek, quasiër, nuitende, hyfende, onachten, klefter, besmetje, ge-
broers, meeronkt, gepunkte, nafruit, verzakker, grasmand, beugelse, douwring, opsnakke, nagekapt, 
spakeren, ontnaake, roetvuil, lostover, gepijsde, raponsel, blokasje, kobaltje, bijtkalk, koerdigen, slijt-
weg, zetoogje, afsteun, opstande, groeting, oerten, afsmoren, inzoemer, meefaxt, kroegend, betem-
pen, opwoonde, afproest, afplatje, touwwand, ovendoos, seinfort, zinkmaat, zitmaten, opjockye, up-
crowd, germaat, aanmeter, toegoden, stroefel, stroekel, huisboom, snoderik, overrand, overrond, 
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zesader, gagentjes, ragentjes, afgezond, naruwen, weekorde, zottende, wegracen, vlijgen, afrijste, 
verlager, opwrijte, onkruiT, afsasse, behamen, gagentje, inhopsen, latuwden, quintant, boogoven, 
legolijn, inlogje, beterzijde, inlasser, bakootje, indorsen, nasmelt, rolfeest, ….wijncafé. 
 
Mooie/aardige/leuke NK-woordvondsten (dames resp. heren – alfabetische lijst op achternaam) 
Woord   Gelegd door   Beurtscore en eventuele opmerking 
zwembond  Jeanette Bree   x9, 230 pt 
kniertje   Esther Bruins   80 pt 
reistijd   idem    98 pt 
aanwinst  Trees van Dongen  80 pt 
pandemie  Trudi de Graaf   89 pt 
fragiele   idem    90 pt 
indaling  Jeannette Lakmaaker  80 pt 
messteek  idem    82 pt 
hunters   idem    100 pt 
tegenpost  Anne van Ouwerkerk  70 pt, 9-letterwoord, 
terrines   idem    x4, 98 pt 
kuitwonde  idem    19 pt! Verlengde ‘’kuitwond’’ met een E 
onderslag  idem    16 pt! Verlengde ‘’ondersla’’ met een G 
bungels   idem    86 pt 
essences  Joke Tervooren   x9, 194 pt 
glijders   idem    x9, 230 pt 
dosering  Ria Visser   76 pt 
fictieve   idem    85 pt 
ovenvers  Piet Bloemsma   84 pt 
terzijde   idem    78 pt 
coacties  Wesley Eikenaar  65 pt 
overhand  idem    x9, 203 pt. 
tranches  Jeroen Kramer   x9, 248 pt 
geldloper  idem    x4, 118 pt, 9-letterwoord 
lamsoren  Rudy Kuijpers   x9, 149 pt 
wildmenu  Floris van Ouwerkerk  x9, 203 pt, werd in zijn 1e partij gelegd 
skizeker  idem    x9, 194 pt, idem 
glasoven  idem    x9, 185 pt, idem 
leeruren  idem    x9, 194 pt 
mijnstad  idem    x4, 106 pt  
lijkbaar   idem    81 pt.… 

bij alle ‘’floriswoorden’’ speelde het blancoblokje een rol 
hoekboot  Jan Tiek   x9, 212 pt 
airtjes   idem    74 pt 
heelders  idem    x9, 185 pt 
jehoedem (!)  idem    x9, 176 pt 
kuitwond  idem    x4, 112 pt 
 
Nu zelf puzzelen. 100 anagrammen. Bijzonder leerzaam! 
Laat u niet ontmoedigen door de moeilijke of onbekende woorden die ertussen staan 
 
De volgende woorden 1 t/m 50 werden door de jury afgekeurd. Kunt u een woord vinden, dat wel in 
de SWL 2020 is vermeld? De 1e letter van het woord is gegeven. Soms een extra hulpletter. De oplos-
singen betreffen nooit werkwoord(safleiding)en! Oplossingen zie elders in dit magazine. 
  

https://www.mojokeramiek.nl/wp-content/uploads/2016/01/FE-250-nieuw.png
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  1   spuitdek – P.…… 14   bestoofd – B……. 27   blokasje – A…… 39   inepten – P…… 
  2   kroegend – D……. 15   pikaatje – K.….. 28   opgelift – E……. 40   roetvuil – R……. 
  3   gewrijte – W……. 16   meepent – M…… 29   afrijste – A…... 41   inlasser – L……. 
  4   lostover – V.…… 17   beruimen – B……. 30   hertande – A……. 42   nasmelt – L……. 
  5   omspane – O..…. 18   opkranse – P……. 31   afsteen – NE..… 43   seinfort – O……. 
  6   nasmelt – S……. 19   omspane – M..…. 32   onkruit – K…… 44   pokelden – D……. 
  7   seinfort – F……. 20   behamen – B..…. 33   inlogje – J..…. 45   inhopsen – P…… 
  8   brandere – R……. 21   gewandel – D……. 34   ragentjes – R.……. 46   gebroers – B….... 
  9   insponne – S……. 22   stroefel – L……. 35   opstande – D……. 47   naruwen – R..…. 
10   raponsel – N……. 23   glinste – L…… 36   stroekel – S……. 48   waltend – L…… 
11   instapel – PE…. 24   blokasje – L……. 37   instapel – S……. 49   huisboom – B……. 
12   omlekten – M……. 25   instapel – PL….. 38   blokasje – S……. 50   glinste – T…… 
13   inzoemer – M……. 26   groeting – G……. 
 
De volgende woorden 51 t/m 100 werden door de jury goedgekeurd. Kunt u zodanig met de letters 
puzzelen en een ander woord vinden, dat ook in de SWL 2020 is vermeld? De 1e letter van het woord 
is gegeven, en soms een extra hulpletter. De oplossingen betreffen nooit werkwoord(safleiding)en! 
Oplossingen zie elders in dit magazine. 
 
51   kruisend – R……. 64   inlasse – L…… 77   meentjes – S……. 89   aanstond – O……. 
52   houdende – O……. 65   omspeelt – M.…… 78   inlasse – S….. 90   omspele – P……. 
53   aderigst – G……. 66   verpoten – P……. 79   lasteren – R..…. 91   verpakt – P..….. 
54   airtjes – TI….. 67   aderigst – S……. 80   verpoten – V.N….. 92   lasteren – S……. 
55   verzakke – Z……. 68   airtjes – TR….. 81   naaister – AN..…. 93   verpoten – VE…… 
56   smaalden – A.…… 69   spokende – K.…… 82   houseten – H……. 94   naaister – I……. 
57   neervalt – R……. 70   gerands – GA……. 83   onderla’s – R……. 95   houseten – O.…… 
58   naaister – S……. 71   groeien – E…… 84   gerands – GR.…… 96   lijkbaar –   B...…. 
59   fragiele – E……. 72   essences – C……. 85   graatjes – J……. 97   kniertje – R.J……. 
60   netteren – E…... 73   fragiele – R……. 86   raggende – R....… 98   reacties – E……. 
61   kniertje – T…… 74   omgaand – M…... 87  struivend – V…….. 99   lamsoren – L……. 
62   reacties – C……. 75   openligt – P…... 88   meentjes – E.…… 100 kruchend – H……. 
63   smientje – ME..…. 76   reacties – S……. 
 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

  
Winnaars van alle drie categorieën 
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Uitslag (door Flip Kramer) 
 

  1e CATEGORIE  S_1 S_2 S_3 TOT 
1 Floris van Ouwerkerk Twello 1059 964 831 2854 

2 Jeroen Kramer Zevenhuizen 1145 1089 577 2811 

3 Jan Tiek Deventer 857 808 955 2620 

4 Wesley Eikenaar Alkmaar 941 639 941 2521 

5 Trudi de Graaf Leidschendam 660 959 882 2501 

6 Joke Tervooren Rijswijk 708 802 798 2308 

7 Renee v.d. Graaf Rotterdam 811 748 608 2167 

8 Jeanette Bree Amersfoort 598 615 951 2164 

9 Piet Bloemsma Bunnik 802 468 825 2095 

10 Esther Bruins Amersfoort 440 864 779 2083 

11 Annie van Merkerk Woerden 714 578 750 2042 

12 Anne van Ouwerkerk Amersfoort 779 670 571 2020 

13 Wytze Groen Veenendaal 529 709 776 2014 

14 Rudy Kuijpers Rijswijk 704 542 676 1922 

15 Peter de Hoop Leiden 440 622 683 1745 

16 Marijke Kleinveld Woerden 566 658 377 1601 

 

  2e CATGEGORIE  S_1 S_2 S_3 TOT 

1 Jeannette Lakmaaker Amersfoort 505 848 524 1877 

2 Truus v.d. Roest Woerden 716 395 520 1631 

3 Agnes Janmaat Woerden 382 568 551 1501 

4 Henny Lamboo Schoonhoven 318 653 374 1345 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

STS-lijst en hoogste scores na NKPS (februari) 2020 
 

door Flip Kramer 
 
 

STS FEBRUARI 2020 AANT GEM +/- 

1 (2) Joke Tervooren Rijswijk 11 715 -00,58 

2 (1) Renee v.d. Graaf Rotterdam 4 705 -43,08 

3 (3) Rudy Kuijpers Rijswijk 12 704 -08,89 

4 (4) Wytze Groen Veenendaal 9 685 -01,68 

5 (5) Trudi de Graaf Leidschendam 12 673 01,64 

6 - Anne van Ouwerkerk Amersfoort 3 666 03,56 

7 (8) Wesley Eikenaar Alkmaar 7 650 31,80 

8 (6) Peter de Hoop Leiden 12 637 -07,33 

9 (10) Jeanette Bree Amersfoort 12 626 10,92 

10 (9) Annie van Merkerk Woerden 10 623 07,13 

  3e CATEGORIE  S_1 S_2 S_3 TOT 

1 Marijke Balk Amersfoort 557 495 735 1787 

2 Ria Visser Alphen a/d Rijn 600 532 538 1670 

3 Anneke Teunissen Utrecht 595 425 354 1374 

4 Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 449 347 470 1266 

5 Trees van Dongen Amersfoort 413 422 380 1215 

6 Ria v.d. Bosch Alphen a/d Rijn 353 400 448 1201 

7 Joke Kruger Hengelo 420 326 337 1083 

8 Francis Heikoop  185 328 290 803 
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11 (11) Marijke Kleinveld Woerden 12 605 -06,47 

12 (12) Annie Wilmink Alphen a/d Rijn 4 585 00,00 

13 (13) Ton Wessels Nieuw Vennep 11 551 00,99 

14 (15) Esther Bruins Amersfoort 11 543 15,12 

15 (14) Aty Diemer Eindhoven 5 542 06,46 

16 (16) Ineke Verheij Alphen a/d Rijn 5 525 00,00 

17 (17) Roelof Lanting Haren 3 525 00,00 

18 (18) Truus v.d. Roest Woerden 7 520 00,38 

19 (19) Jeannette Lakmaaker Amersfoort 11 519 00,39 

20 (20) Wim Aarts Veldhoven 4 514 00,00 

21 (21) Louise Cheizoo Den Haag 7 509 00,00 

22 (22) Henny Lamboo Schoonhoven 12 497 -01,72 

23 (23) Trees van Dongen Amersfoort 9 463 -06,59 

24 (25) Alie de Leeuw Woerden 9 458 05,39 

25 (27) Agnes Janmaat Woerden 5 456 11,13 

26 (28) Ria Visser Alphen a/d Rijn 5 454 25,70 

27 (26) Joke Kruger Hengelo 8 437 -13,79 

28 (24) Piet Veringa Neede 5 432 -20,42 

29 (32) Margreet Ommering Alphen a/d Rijn 3 422 08,42 

30 (30) Ineke Wilmink Alphen a/d Rijn 10 412 -10,87 

31 (31) Tienke Wilschut Haarlem 5 410 -04,00 

32 (33) Corrie Stigter Alphen a/d Rijn 5 390 00,00 

33 (34) Berthy Hoogenkamp Alphen a/d Rijn 8 359 00,00 

 

 HOOGSTE TOERNOOI SCORE OOIT 
1 15-03-2008 NKPS Marian ten Thije Almelo 1038 1087 847 2972 

2 29-02-2020 ONKPS Floris van Ouwerkerk Twello 1059 964 831 2854 

3 07-03-2015 NKPS Floris van Ouwerkerk Twello 1064 842 929 2835 

4 29-02-2020 ONKPS Jeroen Kramer Zevenhuizen 1145 1089 577 2811 

5 07-03-2015 NKPS Trudi de Graaf Leidschendam 1114 1000 644 2758 

6 15-04-2000 TST Bert van der Loo Amsterdam 946 929 830 2705 

7 16-03-2019 NKPS Renee v.d. Graaf Rotterdam 996 818 870 2684 

8 03-03-2007 NKPS Marcel Oostenbrink Drunen 915 1077 690 2682 

9 17-02-2001 NKPS Bert van der Loo Amsterdam 876 1038 752 2666 

10 15-04-2000 TST Wytze Groen Amersfoort 800 935 908 2643 

11 06-03-2010 NKPS Gerrie Hagens Almelo 874 850 911 2635 

12 29-02-2020 ONKPS Jan Tiek Deventer 857 808 955 2620 

13 11-04-2009 TST Marian ten Thije Almelo 1115 756 740 2611 

14 18-03-2000 NKPS Jeroen Kramer Zevenhuizen 1086 745 775 2606 

15 03-11-2001 Alpha-b. Herman van Westerloo Amsterdam 851 979 770 2600 

16 14-03-1998 NKPS Herman Roggeveen Alphen a.d. Rijn 849 840 909 2598 

17 07-03-2009 NKPS Joke Bosman Wateringen 822 1043 723 2588 

18 06-11-2004 Alpha-b. Rudy Kuijpers Rijswijk 911 1016 635 2562 

19 17-02-2001 NKPS Jan de Kruiff Utrecht 671 865 1007 2543 

20 06-03-1999 NKPS Ria Stomphorst-Roubos Baarn 840 600 1100 2540 

21 04-11-2000 Alpha-b. Henk Jongepier Hoedekenskerke 626 1072 842 2540 

22 09-03-2013 NKPS Floris van Ouwerkerk Twello 912 936 680 2528 

23 03-09-2016 Lettergr. Rudy Kuijpers Rijswijk 957 801 763 2521 

24 29-02-2020 ONKPS Wesley Eikenaar Alkmaar 941 639 941 2521 

25 15-01-2001 Lettergr. Bert van der Loo Amsterdam 754 772 989 2515 

26 04-11-2000 Alpha-b. Marijke Kleinveld Woerden 989 781 743 2513 

27 28-04-2012 TST Rudy Kuijpers Rijswijk 1005 572 932 2509 

28 29-02-2020 ONKPS Trudi de Graaf Leidschendam 660 959 882 2501 
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 HOOGSTE RONDE SCORE OOIT 

1 29-02-2020 ONKPS 1e ronde Jeroen Kramer Zevenhuizen 1145 

2 01-09-2007 Lettergreep 3e ronde Marian ten Thije Almelo 1139 

3 11-04-2009 TST 1e ronde Marian ten Thije Almelo 1115 

4 07-03-2015 NKPS 1e ronde Trudi de Graaf Leidschendam 1114 

5 06-03-1999 NKPS 3e ronde Ria Stomphorst Baarn 1100 

6 29-02-2020 ONKPS 1e ronde Jeroen Kramer Zevenhuizen 1089 

7 15-03-2008 NKPS 2e ronde Marian ten Thije Almelo 1087 

8 18-03-2000 NKPS 1e ronde Jeroen Kramer Zevenhuizen 1086 

9 06-09-2008 Lettergreep 1e ronde Floris van Ouwerkerk Twello 1084 

10 04-11-2006 Alpha-beten 2e ronde Rudy Kuijpers Den Haag 1084 

11 13-11-1999  Alpha-beten 3e ronde Adrie v. Holst Bodegraven 1083 

12 03-03-2007 NKPS 2e ronde Marcel Oostenbrink Drunen 1077 

13 09-03-2013 NKPS 1e ronde Peter de Hoop Leiden 1077 

14 04-11-2000 Alpha-beten 2e ronde Henk Jongepier Hoedekenskerke 1072 

15 07-03-2015 NKPS 1e ronde Floris van Ouwerkerk Twello 1064 

16 29-02-2020 ONKPS 1e ronde Floris van Ouwerkerk Twello 1059 

17 06-03-2010 NKPS 1e ronde Fie Nieuwenhuis Almelo 1045 

18 07-03-2009 NKPS 2e ronde Joke Tervooren Wateringen 1043 

19 15-03-2008 NKPS 1e ronde Marian ten Thije Almelo 1038 

20 15-04-2000 TST 2e ronde Bert v.d. Loo Amsterdam 1038 

21 18-04-2009 TST 2e ronde Wytze Groen Amersfoort 1035 

22 05-09-2009 Lettergreep 2e ronde Marian ten Thije Almelo 1030 

23 15-11-2008 Alpha-beten 1e ronde Anie van Merkerk Woerden 1016 

24 09-03-2002 NKPS 1e ronde Bert v.d. Loo Amsterdam 1014 

25 15-03-2014 NKPS 1e ronde Jeroen Kramer Zevenhuizen 1012 

26 09-01-1999 Arendsoog 2e ronde Jopie Schalkwijk Woerden 1008 

27 17-02-2001 NKPS 3e ronde Jan de Kruiff Utrecht 1007 

28 04-11-2006 NKPS 2e ronde Christine Smulders Dommelen 1007 

29 04-09-2004 Lettergreep 3e ronde Christine Smulders Dommelen 1006 

30 02-09-2017 Lettergreep 1e ronde Rudy Kuijpers Den Haag 1006 

31 28-04-2012 TST 1e ronde Rudy Kuipers Den Haag 1005 

32 14-03-2015 NKPS 1e ronde Rudy Kuijpers Den Haag 1003 

33 12-04-2008 TST 3e ronde Floris van Ouwerkerk Twello 1001 

34 15-03-2007 NKPS 2e ronde Trudi de Graaf Leidschendam 1000 

 
 

Carboneras 2019: strijd der Jannen 
 

door Bert van der Loo 
 

Van 4 tot en met 19 oktober 2019 verbleef een select gezelschap scrabble-liefhebbers weer in het Spaanse Car-
boneras om te genieten van het fraaie nazomerweer, de vertrouwde omgeving en natuurlijk om met elkaar het 
jaarlijkse Carboneras-toernooi te spelen aan het scrabblebord. 
Vijf Nederlanders, Wytze Groen, Gerie van Barneveld, Twan Swenker, Jan Tiek en uw reporter arriveerden al op 
donderdag de 4e vanuit Rotterdam op Aeropuerto d`Almeria en zeven spelers, Paul De Bosscher, Nana Van Den 
Bossche, Ann Buelens, Jeanine Van Lancker, Michel Verfaillie, Jan Cornet en Aty Diemer vlogen vanuit Charleroi 
en zouden de volgende dag volgen. 
De eerste dag was de wekelijkse marktdag in Carboneras en zo vielen wij direct met de neus in de boter en ge-
noten na aankomst van heerlijke gebraden kip met stokbrood, gezeten voor onze appartementen met uitzicht 
op de Mediterrane Zee. Het was 26 graden, de zon scheen fel en het voelde alsof we nooit waren weggeweest 
daar aan de Calle Pallangre (Pallangre-straat). 
Vanwege een klein incidentje op Charleroi kwamen de andere dag slechts vier mensen aan en moesten we op 
zaterdag de overige drie afhalen vanaf het op 220 kilometer afstand gelegen Malaga. Wij combineerden dit 
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met een uitstapje naar het fraaie bergdorpje Frigiliana dat geldt als het mooiste dorpje van Zuid-Spanje. Dat is 
het misschien ook wel, maar het was toch wel erg toeristisch en dat laatste kon ons minder bekoren. Dan was 
het authentiekere Carboneras ons toch vele malen liever. We hebben daar wel een goeie steak gegeten en re-
den daarna naar Malaga alwaar we het Hardrock Café bezochten om de tijd te doden tot de aankomst van de 
overige drie spelers. De prijzen waren daar trouwens zeer hardcore moet ik zeggen… 
Om half twee `s nachts arriveerden we bij onze appartementjes waar we nog een glaasje cava dronken op de 
hereniging en daarna moe maar tevreden onze bedjes opzochten. 

Nu was Jeanine gelukkig weer aanwezig en werden we als vanouds `s morgens 
vanaf 8 uur voorzien van koffie, thee en ontbijt, dat altijd voor de deur van haar 
appartement werd uitgestald, waarvoor nogmaals dank! 
De volgende dag stond de eerste scrabblepartij (van tien) op het programma en 
begon ons toernooi dan eindelijk met de grandioze score van 18 punten met 
VORT. Bijzondere woorden waren GAUGE, UMFELD, LOODNORM (soloscrabble 
Jan Tiek) en OLIEADER. JT had ook nog een solo met NIX, hij won de eerste partij 
met 827 op 927 net voor Jan Cornet (823) en Wytze Groen op wat grotere af-
stand. Het ging om plaatspunten dus de achterstand in procenten was verder 
niet belangrijk. 
De tweede partij, op zondag 5 oktober, was een blanco-spel met computer-
maximum. Jan Cornet soleerde eerst tweemaal op rij met FOHNENDE en 
OPVOLGT en daarna had Jan Tiek een soloscrabble met GYMMETJE. 
Nana deed met DWAZEREN voor 230 punten de hoogste (solo)-zet van het toer-

nooi, waar de overigen niet verder dan 194 kwamen.  
Eindstand: Jan C 1193 op 1351 , Jan T 1165 en Michel 1093. Tussendoor bestond onze vakantie uit luieren, lek-
ker eten en drinken en `s avonds tapa`s eten met een biertje of wijntje op de inmiddels voor ons zeer vertrouw-
de adresjes in Carboneras en omstreken. Jeanine verzorgde dus elke morgen de ontbijttafel maar Paul maakte 
zich ook zeer verdienstelijk met de bereiding van lekkere pannenkoeken, soepen, eieren met spek etc. 
Jan Cornet daagde Michel, Jan T en mezelf regelmatig uit voor een potje wedstrijdscrabble (1 tegen 1) dit met 
het oog op het naderende Open N.K. in deze scrabblevariant. Jan had in deze variant de meeste tegenstand van 
Jan Tiek maar de avond voor het vertrek van de Nederlanders moest hij nog tweemaal diep in het stof happen 
tegen Nana die hem met 2-0 afdroogde waarbij vooral haar EQUIPAGE van grote klasse was.  
In de derde partij, op dinsdag 8 oktober leek ik lange tijd op de winst af te stevenen, echter met AG*WCRD wist 
ik de klapper GECRAWLD niet binnen drie minuten te vinden en dan ben je in dit gezelschap natuurlijk gezien. 
Michel wist te soleren met BOLETRIS en Jan Cornet met BOVENGEI en zodoende wist Jan C met 809 op 932 de 
zege naar zich toe te trekken met Michel (781) op plek twee en ik op “brons” met 771. 
We aten heerlijk bij Maaike Bouma, zus van de dit jaar afwezige Prateeksha, en die toverde als vanouds weer 
de meest lekkere zaken op tafel waarbij de cava en wijn rijkelijk vloeiden.  
Partij vier was weer een blanco-partij en werd geken-
merkt door de soloscrabble OMGEUREN van Jan Cor-
net en een voor mij compleet nieuw woord (door 
duplomaat) ZAWIYA, wat een Arabisch woord is en 
zoveel betekent als een verzamelplaats of leerschool 
voor soefi`s binnen de islam. Jan Tiek wist de partij te 
winnen met 1129 op 1230 en Jan C en Nana pakten de 
overige ereplaatsen. Alsof de islam niet genoeg be-
sproken werd kwam dan in partij 5 ook nog een 
WAHABIET op het bord in beurt 2 en dit werd door 
meerdere spelers gevonden!  
Andere leuke woorden waren OERSCENE, KLIAUWDE 
en LYSIS en die laatste was een solo van Jan Tiek. De andere Jan won de partij echter al kwam ik op 8 punten 
achterstand nog aardig in de buurt met JT als derde. 
De legendarische gegrilde kip van de plaatselijke markt werd ook weer gegeten en aangekleed met diverse 
door Paul en de anderen bereide aanvullingen hadden we daar ook weer een feestmaal aan. Paul maakte trou-
wens ook pannenkoeken en eieren bij het ontbijt én presenteerde natuurlijk weer als vanouds zijn over twee 
avonden uitgesmeerde traditionele quiz waarbij de deelnemers in teams werden verdeeld en ik elk team een 
“mol” was die als taak had de boel te saboteren ten gunste van zijn/haar echte team. Onderwerpen waren o.a. 
klassieke muziek, puzzels en sport en de winnaar van het traditionele indalo-trofeetje was Jan Cornet die de 
meeste individuele punten vergaarde. 
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Partij zes, weer met 1 blanco, bracht MYCENA, OETSE, ZEEZOMEN en LANDWOLF als bijzondere woorden op 
het bord en een bijna identieke eindstand, alleen was het nu Jan Tiek op 1 en Jan Cornet op 3 met mezelf er 
weer tussenin op zestien punten van de winnaar, het zat er gewoon steeds nét niet in voor mij! 
Ook partij zeven, met leuke woorden (TENIETGA, EENARIG, AMPEXJE en FANZONES) was weer een strijd tussen 
de Jannen maar ook hier klampte ik weer aan door de 2e plaats met Jan Tiek te delen achter de oud-hufterhut-
bewoner (zie verslagen van voorgaande edities) Jan Cornet. 
We keken ook regelmatig voetbal bij Felipe`s bar en op  één van die avonden was er een bingo gaande waar-
voor wij gratis lotjes kregen. Gelukkig werden de getallen zowel in het Spaans als in het Engels omgeroepen 
want zo goed was ons Spaans nu ook weer niet… Aty Diemer smaakte het genoegen een bingo te halen en 
mocht naar voren om een lekker fles Spaanse wijn te incasseren. 
Partij acht was weer een blanco partij en eindigde met een max van 1358, het record van dit toernooi. 
ARTROSE, MUTATORS, KAVELEND, ZAPBARE (!), TWEXIT (stoppen met je twitter-account), SJASLIEK, ELFARMIG, 
het kón niet op in deze partij die gewonnen werd door Jan Tiek met Wytze Groen op een fraaie 2e plaats voor 
Michel. 
In partij negen bewees Jan Cornet maar weer eens waar hij toe in staat is met twee prachtige soloscrabbles te 
weten JOBEVENT en het nog mooiere ZAKOESKI. Hij won de partij dan ook met ruime voorsprong op Michel 
Verfaillie en Jan Tiek. Intussen had ik mezelf rijk gerekend met mijn derde plaats in de eindrangschikking die, zo 
dacht ik toch, nu niet meer in gevaar zou kunnen komen. Immers, ik had vier plaatspunten voorsprong op Wyt-
ze, dat moest ik toch wel kunnen verdedigen? Niets bleek minder waar want in de door Jan Cornet gewonnen 
10e en laatste wedstrijd werd Wytze keurig 2e, Michel 3e en ikzelf slechts 6e. 
Hierdoor eindigden Wytze en ik op gelijke hoogte maar omdat dan de laatste partij beslist kaapte “de schrik 
van Veenendaal” het brons voor mijn neus weg. Hij was er zichtbaar mee in zijn nopjes en het was hem uiter-
aard ook van harte gegund. Terechte eindwinnaar was Jan Cornet die 6 partijen wist te winnen voor Jan Tiek 
die er 4 won. Traditiegetrouw aten we bij Maaike een geweldige biefstuk ter afsluiting en hielden we aldaar de 
prijsuitreiking waarbij Nana bedankt werd voor haar organiseren van het geheel, Jeanine voor haar goede 
zorgen en Twan voor het goede en snelle jurywerk. 
 
We genoten nog een laatste dag van de Spaanse zon en dan was het voor de Nederlanders alweer tijd voor de 
terugvlucht richting Rotterdam. De overigen zouden later naar Charleroi terugkeren en zo kwam er weer een 
eind aan een geweldige vakantie en neem van mij aan dat we er Deo Volente volgend jaar weer zullen zijn! 
 
 

 

 

Denksporter wijkt uit naar het web 

Bron: Reformatorisch Dagblad 
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Auteur: Ben Provoost 
Pagina: 38 (Consument) 

 
De huidige tijd is voor schakers, dammers, scrabbelaars en strategospelers absoluut geen reden om 
enkel en alleen in zak en as te zitten. Op het web is er meer aanbod aan toernooien en trainingen 
dan ooit. Ook beginnende denksportliefhebbers kunnen hun hart ophalen. 
 
Terwijl over de hele wereld sportwedstrijden niet meer doorgingen, begon op 17 maart in het Rus-
sische Jekaterinenburg het kandidatentoernooi schaken. Vlak voor de start gaf de Nederlandse top-
schaker Anish Giri aan dat hij, gezien het wegvallen van concurrerende sporten, rekende op massale 
belangstelling voor het schaakevenement. Met een knipoog naar het hamsterend winkelpubliek zei 
hij: „In Nederland is het schaken straks net zo populair als toiletpapier.” 
Inmiddels kan worden geconcludeerd dat Giri op z’n minst deels een vooruitziende blik had. 
Onlinejeugdschaakclub schaakmatties.nl krijgt per week zo’n 250 nieuwe aanmeldingen tegen 40 
normaal, zegt Dharma Tjiam, directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). Voor 
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onlinetoernooien is ook veel belangstelling, constateert hij. „Eens per week organiseerde de schaak-
bond zo’n wedstrijd op chess.com en daar deden doorgaans twaalf spelers aan mee. Nu regelen we 
elke dag zo’n toernooi en schrijven er telkens veertig à vijftig deelnemers in.” Ronduit spectaculair 
zijn de gebruikersaantallen van chess.com en lichess.com. „De eerste is ’s werelds populairste 
schaaksite en groeide de afgelopen weken van 45 miljoen naar 57 miljoen gebruikers en lichess.com 
ging van 24 miljoen naar 29 miljoen.” 
 
Valsspelen 
De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) kan slechts dromen van damsites die een miljoenenpu-
bliek trekken. Maar wat voor schaken geldt, gaat ook voor dammen op: via het web kruisen dammers 
in coronatijd massaal de degens. Verschillende verenigingen houden hun clubavond online, weet 
dambondvoorzitter Frans de Jonge. Zelf organiseert de bond sinds kort elke maandag-, dinsdag- en 
woensdagavond voor iedereen toegankelijke „onlineclubavonden” op lidraughts.org. De eerste paar 
keer trokken de avonden zo’n 170 bezoekers, inmiddels liep dat aantal op tot circa 250. De dambond 
ontwikkelt nu onlinetoernooien voor de jeugd en gaat ook onlinetrainingen voor dammers van aller-
lei niveau aanbieden. 
Voor Johan Taeke Dekker betekent de coronacrisis dat zijn op 25 april geplande aanval op het we-
reldrecord kloksimultaandammen niet doorgaat. Kloksimultaandammen houdt in dat de simultaan-
gever meerdere partijen –in Dekkers geval 46– tegelijk speelt en die wedstrijden in een beperkte tijd 
moet afronden. Op elk bord moet hij vijftig zetten spelen in totaal twee uur. Omdat Dekker zijn eve-
nement afgeblazen zag worden en hij toch in training wil blijven, bedacht de Fries een alternatief 
waarbij hij online en offline met elkaar verbindt. Hij organiseert online een simultaan en zet in een 
zaal dertig computers op dezelfde afstand als waar zijn tegenstanders normaal zouden zitten. 
Schaken via internet is al vanaf de jaren negentig populair, weet schaakbonddirecteur Tjiam. Het NK 
internetschaak is al jaren vaste prik. De dambond is nog niet zover, maar volgens voorzitter De Jonge 
grijpt de bond de kansen die de huidige tijd ook biedt met beide handen aan. Hij denkt dat in de na-
bije toekomst met name jeugdwedstrijden in elk geval deels online gespeeld gaan worden. 
Dat het Nederlands Kampioenschap dammen algemeen (dat in april had moeten plaatsvinden) via 
het web gaat verlopen als de coronacrisis nog lang duurt, verwacht De Jonge niet. Een probleem dat 
opgelost moet worden, is arbitrage. Want wie controleert of de speler die thuis achter de computer 
zit niet stiekem een damprogramma raadpleegt? Tijdens internetschaaktoernooien controleren arbi-
ters op fraude met behulp van software, zegt Tjiam. Maar in finales wordt geen risico genomen. „Er 
gaat dan naar het huis van elke deelnemer een arbiter om te voorkomen dat iemand valsspeelt.” 
 
Wordfeud 
Wel of geen coronacrisis: fervente scrabbelaars kunnen met de app Wordfeud toch volop hun gelief-
de spelletje spelen? Nee, zegt Rudy Kuijpers, voorzitter van de Scrabblebond Nederland, die eerst 
uitlegt waarom clubspelers liever Webfeud gebruiken. „Deze app erkent alleen woorden uit de Dikke 
Van Dale.” Maar hét bezwaar tegen Wordfeud én Webfeud is volgens hem dat deze vormen van 
wedstrijdscrabble een hoge geluksfactor hebben. Per beurt moet je het maar treffen welke letters je 
worden toebedeeld. Wie gunstige letters trekt, heeft meer kans dan iemand die het met onmogelijke 
combinaties moet stellen. 
De scrabblewereld vond een oplossing om geluksfactoren te minimaliseren: duplicatescrabble. Bij dit 
spel fungeert één persoon als spelleider. Per beurt trekt hij zeven letters. De deelnemers krijgen drie 
minuten om daarmee een woord te vormen en dat op te schrijven. Daarna verzamelt de spelleider 
de briefjes. Het woord dat de meeste punten oplevert, zet hij vervolgens op het centrale bord. Elke 
deelnemer speelt met een eigen scrabblebord en neemt dat woord over. Het spel eindigt na 22 beur-
ten of als de letters op zijn. Kuijpers: „Duplicatescrabble is niet eenvoudig online te organiseren, hoe-
wel er hier en daar mee wordt geëxperimenteerd. Het vond op het web nog geen brede ingang in de 
scrabblewereld.” 
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Beginners 
De rode en blauwe legers van het strategospel staan dezer dagen veelvuldig online tegenover elkaar. 
Dé website waarop strategofans elkaar uitdagen, is stratego.com. Behalve Nederlanders vind je er 
met name Grieken en Duitsers, zegt Pim Niemeijer, voorzitter van Strategobond Nederland (SBN). 
Rond 20.00 uur zijn er op de site zo’n 350 online, zegt Niemeijer. „En dan zijn de Amerikanen nog niet 
eens wakker.” Op een goede avond trekt stratego.com circa 500 bezoekers. De wedstrijden die in 
normale tijden in zaaltjes worden verspeeld, verplaatsten zich naar het web, signaleert de SBN-voor-
zitter. „Het percentage mensen dat online stratego speelt, nam de afgelopen weken toe met 30 à 35 
procent. Liefhebbers moeten toch aan hun trekken komen.” 
Probeert de strategobond het ‘onlinevuurtje’ op te stoken nu offline spelen voorlopig niet meer 
mag? Nee, zegt Niemeijer. „Onze focus ligt op het organiseren van gewone toernooien. Helaas moes-
ten we een wedstrijd die op 14 maart zou worden gespeeld cancelen en ook een op 11 mei gepland 
toernooi is afgelast. Maar online gebeurt er al zó veel; wekelijks worden nu al zo’n vier à vijf toer-
nooien gehouden. Extra inspanningen van onze bond voegen op dat punt weinig toe.” Ook beginners 
kunnen op stratego.com terecht, verzekert Niemeijer. „Hoe het werkt, staat uitgelegd op 
forum.stratego.com en je kunt daar ook met een toekomstige tegenstander een afspraak maken 
voor een wedstrijd.” 
 
Scrabblevereniging De Klinkers houdt clubavond online 
„Utrecht, Xantippe, Nederland, Zweden, Portugal, Denemarken, Rotterdam: U, X, N, Z, P, D, R.” Op 
zijn YouTubekanaal geeft spelleider Jeroen Kramer op 14 april de aftrap voor de clubavond van de 
Rotterdamse scrabblevereniging De Klinkers. Kramers leest voor de eerste beurt de letters op. Daar-
na is het stil en loopt de klok af van drie minuten naar nul seconden. Op het scherm is een groot, leeg 
scrabblebord te zien. Rechtsonder is Kramer klein zichtbaar. Als de tijd erop zit, inventariseert hij via 
WhatsApp de scores die zijn thuis meespelende clubgenoten en enkele gastspelers hem toesturen. 
Het woord DUX levert met 28 punten de hoogste score op. Op het scherm wordt DUX neergelegd op 
F8, horizontaal. Het gros van de deelnemers heeft het woord gevonden. Voor beurt twee moeten de 
deelnemers met de letters E, R, Z, M, E, C, en H een woord zien te maken. Na 21 beurten is het bijna 
twee uur later en is het spel afgelopen. De woorden op het bord zijn bij elkaar opgeteld 938 punten 
waard. Met 919 punten komt de winnaar aardig in de buurt. 
Het is de vierde onlinewedstrijd, blikt Kramer terug. „Nadat de clubavonden niet meer gehouden 
konden worden, bedacht ik deze methode. De eerste twee keren was het behelpen. Maar inmiddels 
loopt het perfect.” Er is ook steeds meer animo voor, weet de oud-kampioen van Nederland. „Als 
spelleider kun je niet meer dan vijftien spelers handelen. Ik heb al meerdere mensen moeten 
teleurstellen die wilden meedoen.” Kramer denkt dat de door hem bedachte manier van online-
scrabbelen verfijnd kan worden. „Ik verwacht dat we binnenkort met honderden spelers tegelijk aan 
één partij kunnen meedoen. Corona raakt ons allemaal, maar dit beschouw ik als een lichtpuntje. Als 
straks alles weer normaal wordt zoeken we elkaar weer op, maar blijft ook deze vorm bestaan.”  
 
Leren schaken met chessity.com 
SGP-leider Kees van der Staaij grijpt het coronatijdperk aan om zijn 16-jarige dochter „de edele kunst 
van het schaken” bij te brengen, zei hij in een interview met het RD. Wie niet zo’n vader heeft, kan 
terecht op chessity.com. Via deze site is het mogelijk om spelenderwijs schaken te leren én er erg 
goed in te worden. 
Chessity is zeer toegankelijk, leert een eerste kennismaking. Elke les begint met een instructie. Daar-
na maak je enkele puzzels. Heb je alle opgaven goed? Dan krijg je drie sterren. 
Normaal gesproken moeten gebruikers voor chessity.com betalen. Maar omdat de scholen dicht zijn, 
mogen gezinnen drie weken gratis de lespakketten gebruiken. Die periode is lang genoeg om een 
kind te leren schaken. Leuk aan chessity.com is dat je er een heus schaakdiploma kunt halen. 
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Hoe ziet een onlinedamsimultaan op lidraughts.org voor een deelnemer eruit? 
U ziet op uw scherm een dambord en twee klokken. U krijgt vijftig minuten speeltijd en de klok telt 
af. Het is ook mogelijk om met elkaar te chatten. Telkens nadat u een zet hebt gedaan, stopt uw tijd 
en gaat de klok bij de simultaanspeler lopen. Hij zal dan na kortere of langere tijd bij uw bord ‘langs-
komen’ en zijn zet afgeven. De partij is afgelopen als u alle schijven van de simultaangever heeft ge-
slagen of als u geen schijven meer hebt om te zetten. De partij kan ook verloren gaan door tijdsover-
schrijding (als uw vijftig minuten zijn verstreken). Lidraughts heeft ook de mogelijkheid om op te ge-
ven of remise overeen te komen. Als er voldoende tijd is, kan via de chatfunctie nog een enkel woord 
worden gewisseld. 
 

Oplossingen puzzels woorden NKPS 
 

door Jan de Kruiff 
 
Oplossingen afgekeurde woorden 1 t/m 50 van het ONKPS 2020 
  1   Pudiekst 14   Bedstoof   27   Asblokje 39   Pinteen 
  2   Dekgroen 15   Kipaatje 28   Elfpotig 40   Ruilvoet 
  3   Wegritje 16   Meetpen 29   Afritjes 41   Lansiers 
  4   Voorstel 17   Biermenu 30   Adherent 42   Lamsten 
  5   Opnames 18   Parkoens 31   Nefaste 43   Onfriste 
  6   Smalten 19   Mopanes 32   Kornuit 44   Deelknop 
  7   Foristen 20   Beenham 33   Joligen 45   Phone-ins 
  8   Redbaren 21   Dalwegen 34   Rangetjes 46   Bergroes 
  9   Spionnen 22   Leerstof 35   Deposant 47   Ruwanen 
10   Nalopers 23   Lenigst 36   Steekrol 48   Landwet 
11   Penalist 24   Lasbokje 37   Spitalen 49   Boomhuis 
12   Molteken 25   Platines 38   Sjoelbak 50   Tingels 
13   Meirozen 26   Gortigen 
 
Oplossingen goedgekeurde woorden 51 t/m 100 van het ONKPS 2020  
51   Ruikends 64   Liassen 77   Smeentje 89   Ontdaans 
52   Oudheden 65   Mestpoel 78   Salines 90   Poemels 
53   Gardiste 66   Pontveer 79   Rastelen 91   Pretvak 
54   Tirasje 67   Stadiger 80   Ventroep 92   Sternale 
55   Zakkever 68   Triasje 81   Antisera 93   Veerpont 
56   Amandels 69   Kopsnede 82   Houtsnee 94   Inseraat 
57   Relevant 70   Ganders 83   Roelands 95   Onheuste 
58   Santeria 71   Eenorig 84   Grandes 96   Baarlijk 
59   Elfarige 72   Cesessen 85   Jaagster 97   Rijteken 
60   Enternet 73   Rafelige 86   Regendag 98   Ecrasiet 
61   Terinkje 74   Maangod 87   Vertuinds 99   Losarmen 
62   Creaties 75   Poteling 88   Entmesje 100 Heckrund 
63   Menistje 76   Sectaire 
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Dammen / Scrabble 
 

door Herman van Westerloo 
 
In Scrabble Magazine van juni 2018 had ik al eens een poging gedaan het dammen en het scrabbelen 
nader tot elkaar te brengen. Daar is nog niet veel beweging in gekomen en nu ik door corona ge-
dwongen ben thuis te blijven en mij natuurlijk verveel, ga ik het nog maar eens proberen. Ik leg het 
nog even uit: 
We spelen uitsluitend met de letters D A M S P E L en vier in plaats van 2 blanco’s. Ook de voorraad 
van de gebruikte letters wordt verdubbeld, behalve de E, want daar hebben we er al genoeg van (in 
2018 dacht ik van niet, maar nu wel…). Dus 10x D, 12x A, 6x M, 10x S, 4x P, 18x E en 6x L. 
Het nog niet toegekende record werd toen gebracht op 702 punten en dat is inmiddels verbeterd tot 
733. 
De wedstrijd, die door mij gewonnen werd, met 14 solo’s!, is hier-
onder te zien. 
Probeer het record te verbeteren en lukt dat, dan stel ik een mag-
netisch dambord ter beschikking van de winnaar (misschien door 
loting). 

 
 

 

 

 

 
 
Aantal deelnemers: 1 
Aantal beurten:   14 
Maximum:   675 
Beurtgemiddelde:   48,51 
Aantal scrabbles:   5 
Aantal solo’s:   9 
Aantal soloscrabbles:  5 
Restblokjes:   D 

 

 
 

 
 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   PNT   TOT   SCRABBLE   SOLO'S  

1  AS*MADD  8D H  MiSDAAD  78 78 soloscrabble Herman van Westerloo 

2  SEAP**M  H8 V  AdAMPjES  92 170 soloscrabble Herman van Westerloo 

3  SDASLEE  D7 V  SMEEDLAS  80 250 soloscrabble Herman van Westerloo 

4  SEAEEMA  C10 V  MAAS  31 281  Herman van Westerloo 

5  EEDALAE  E10 V  LEE  30 311  Herman van Westerloo 

6  MEMLEEL  12H H  PELMEEL  30 341  Herman van Westerloo 

7  AESPEAE  N10 V  SALEP  28 369  Herman van Westerloo 

8  DSAEPED  O7 V  PEDAS  33 402  Herman van Westerloo 

9  ELESDAL  13K H  ALLES  36 438  Herman van Westerloo 

10  EEAADED  11J H  AAD  28 466  Herman van Westerloo 

11  DEEEEES  F10 V  ES  21 487  Herman van Westerloo 

12  MEMDEED  J10 V  MALDE  30 517  Herman van Westerloo 

13  EEEDEP*  C1 V  gEPEEDE  74 591 soloscrabble Herman van Westerloo 

14  S*DEMEA  2A H  ErEDAMES  84 675 soloscrabble Herman van Westerloo 

 

 

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

1   g             

2 E r E D A M E S        

3   P             

4   E             

5   E             

6   D             

7   E S           P 

8    M I S D A A D     E 

9    E    D       D 

10   M E L E  A  M    S A 

11   A D E S  M  A A D  A S 

12   A L E   P E L M E E L  

13   S A    j  D A L L E S 

14    S    E  E    P  

15        S        
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Hoogste Score Duplicate 
 

door Floris van Ouwerkerk 
 
 
 
In een partij waarin de regels van het duplicate-
scrabble* gelden en waarin telkens het maximum 
van de computer gelegd wordt, kom ik tot een 
score van 4511 punten. Dit is een gemiddelde van 
ruim 205 punten per beurt. Wie lukt het om met 
dezelfde regels nog meer punten te scoren? 
                       
* Elke beurt bevat minimaal één klinker en één medeklinker 

en er wordt telkens gekozen voor het woord waardoor de 
blanco blokjes indien mogelijk vervangen kunnen worden. 
 
 
 
 
 

  BRT. LETTERS CO. H/V WOORD PNT. TOT. 

                

* 1 EEGNOPV H8 V OPGEVEN 86 86 

  2 EEEEEHR G13 V HER 22 108 

  3 ANNNNNW F14 V WA 36 144 

  4 EEEEEEG I13 V GE 26 170 

  5 ANNNNNN J14 V NA 15 185 

  6 CEEEEEM I15 H MAC 16 201 

  7 DEGIMST G8 H MOEDIGST 68 269 

  8 AEEKLNW A8 H WANKELMOEDIGSTE 347 616 

  9 AAEFFIN L2 V AFFINAGE 82 698 

  10 NNNRUUZ I1 H ZUUR 36 734 

  11 DEEKNOS N7 V STOKENDE 88 822 

  12 IINNNNN M15 H IN 16 838 

* 13 EENNRTT D11 H NETTEREN 94 932 

  14 EEEEESZ J10 H ZES 50 982 

  15 DDDTTXY I1 H ZUURT 16 998 

  16 BBDEMNO E1 V MOBBENDE 80 1078 

* 17 DDINQRR E1 V MOBBENDEN 16 1094 

* 18 LOORSST G1 V LOSSTORM 70 1164 

  19 CEEEEOX F1 V EX 58 1222 

  20 EJKLOPY A1 H POLYMELKZUURTJE 1508 2730 

  21 ADEIRV* B8 V ADVER(B)IA 90 2820 

  22 CDEHJQU A15 H JACQUARDMACHINE 1691 4511 

In de beurten die voorafgegaan worden door een * zijn meerdere woorden 
mogelijk voor evenveel punten. 

  

 

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

1 P O L Y M E L K Z U U R T J E 

2     O X O     A    

3     B  S     F    

4     B  S     F    

5     E  T     I    

6     N  O     N    

7     D  R     A  S  

8 W A N K E L M O E D I G S T E 

9  D   N   P    E  O  

10  V      G  Z E S  K  

11  E  N E T T E R E N   E  

12  R      V      N  

13  b     H E G     D  

14  I    W E N E N    E  

15 J A C Q U A R D M A C H I N E 
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Scrabble grabbels 

door Flip Kramer 
 
Pit  -  corona  -  Scrabble 

 
Opgesloten in je huis en 
bored as hell? Speel de 
enige echte Pit-corona-
Scrabble  
(omg: je ouders deden dit 
op een kartonnen speel-
bord… Hoe bizar). 
En ook: welk corona-
scrabblewoord moet echt 
nog op het bord hiernaast?  
 
 

Scrabble  -  mania  
 
In deze website kun je zien welke woorden je kunt maken met een 
bepaald aantal letters zoals hiernaast ingevoerd. 
Volgens de SWL zijn dat er 12. Vindt u ze allemaal?  
 
 
Levend   scrabble 

 
“Benodigdheden: 
Voor elke groep een vel met vakjes als 
scrabblebord. Opdrachtkaartjes. Pen of 
potlood per groep. Materiaal bij op-
drachten zoals: plastic bekers, spring-

touw, tandenborstel, kam, dominostenen, fietsband, oude kranten en een hoepel. Neem eventueel 
een woordenboek mee om te achterhalen of een woord wel echt een Nederlands woord is. 
Spelvoorbereiding: 
Opdrachtkaarten en scrabbleborden maken. De opdrachtkaarten voordat het spel begint in de zaal of 
buiten op volgorde verspreiden. Maak twee keer zoveel opdrachten als je groepen hebt. 
Uitvoering: 
De deelnemers worden verdeeld in groepjes van twee of meer personen, die per groep een “scrabb-
lebord” meekrijgen. In het midden is een woord ingevuld. In de speelruimte liggen de opdrachtkaar-
ten. Elke groep begint bij een verschillend nummer. De woorden die ingevuld worden moeten (even-
als bij gewoon scrabble) altijd in contact staan met een reeds ingevuld woord. Winnaar van dit spel is 
het groepje dat de meeste letters heeft verwerkt in goede Nederlandse woorden en daarmee de 
meeste punten heeft behaald. 
 
De   plotse   renaissance   van   het   bordspel 
‘Vroeg of laat ben je klaar met Netflix’ (uit: Het Parool d.d. 4 mei 2020). 
 

In geen decennia meer naar een bordspel omgekeken, en nu dagelijks met veel plezier. 
Corona doet rare dingen met de mens. ‘Het is allemaal nostalgie.’ (uit artikel Parool) 
Het is allemaal nostalgie, zegt Tim Wildschut, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van South- 

CORONA 

 



30 
 

ampton. Hij ziet die hang naar vroeger ook op sociale media en televisie. Al die oproepen om foto’s 
te plaatsen uit onze jeugd en de herhaling van televisieseries van vroeger. “Bordspellen passen in dat 
patroon. Uit mijn onderzoek naar nostalgie blijkt dat mensen nostalgisch worden als ze zich eenzaam 

voelen of verdrietig.” 
Nostalgie vermindert eenzaamheid. Je voelt je verbonden, het simuleert de aan-
wezigheid van anderen. Wildschut: “Die anderen zijn er niet, maar wel in je 
voorstelling.” 
Bij Intertoys zijn de populairste spellen Monopoly (1), Rummikub (2), Ticket to 
Ride (3), 30 Seconds (4) en verder ook Scrabble, Risk en Catan. 

 

 12   gloednieuwe   coronawoorden   om   toe   te   

voegen   aan   je   vocabulaire 
(happersbazaar.com) 
 

Het Nederlands telt op dit moment zo'n 700 coronawoorden die netjes worden bijgehouden in het 
‘coronawoordenboek’ (https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/) van taalpubli-
cist Ton den Boon. Hier vind je de leukste op een rij, inclusief een paar woordspelingen die nog niet 
tot de officiële Nederlandse taal behoren. Want dat '1,5-meter-samenleving' in welke spellingswijze 
dan ook een Nederlandse term gaat worden, wist je natuurlijk al lang. 
1. Quarantinderen 
Uit verveling een half uurtje extra swipen op Tinder? Dan ben je aan het 'quarantinderen'. 
2. Coronials 
De millennials kenden we al, maar coronials is toch echt nieuw. Wat we hiermee bedoelen? De kin-
deren die verwekt zijn tijdens de coronacrisis, mogen zich straks de coronials noemen. Een hele eer. 
Nu al benieuwd naar deze nieuwe generatie. 
3. Quarantannen 
Thuiswerken in de zon of je extra vrije tijd besteden voor een mooi gebruinde huid: quarantannen. 
4. Raamdez-vous 
Een rendez-vous is ook niet meer wat het geweest is. En vindt sinds de coronacrisis voornamelijk 
plaats achter het raam. 
5. Balkonbingo 
Het spel bingo bestond al rond 1530, maar balkonbingo is helemaal anno 2020. Vraag jij je nu ook af 
hoe Italianen in 1530 in vredesnaam op het idee zijn gekomen om dit briljante spel te maken? 
6. Cockdown 
Taalpublicist Ton beschrijft het als 'de toestand waarin een man als gevolg van een lockdown een 
laag libido heeft, dat wil zeggen: minder zin heeft in seks.' Hmm misschien gaan die coronials er dan 
toch niet in grote getale komen? 
7. Coroma 
Beetje ver gezocht misschien, maar dit is hoe oma's genoemd worden die op hun kleinkinderen pas-
sen terwijl ze zelf tot de risicogroep behoren. Zullen er ook coropa's zijn? 
8. Coronazi 
De taalnazi houdt zich vol overgave bezig met dt-foutjes, de coronazi ziet erop toe dat iedereen zich 
netjes aan de coronamaatregelen houdt. 
9. Covidioot 
De covidioot is de doorn in het oog van de coronazi. En een ludieke combi van covid en idioot. 
10. Coronexit 
Over de Brexit en Mexit bestaat nog altijd discussie, maar over de coronexit is iedereen het eens: lie-
ver gisteren dan vandaag. 
11. Quarnaval 
Hoe heet ook alweer dat feest waarbij iedereen zich verkleedt? 
12. Quarantini 
'With olives please', zou actrice Jane Fonda zeggen als martini-drinkende Grace in Grace and Frankie.  
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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


32 
 

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@outlook.com 

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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