
SCRABBLECLUB DE  
   ALPHA-BETEN                      

  
  Aangesloten bij de Scrabble Bond Nederland 
 

 
 

Speellocatie: 
Wijkcentrum Ridderveld 
Concertweg 3 
Alphen aan den Rijn 
 
 
Speelavonden:  
Op woensdag van 19.30 tot 22.15 uur 
Puntenscrabble: even weken 
Duplicate scrabble: oneven weken  
 
 
Contactpersoon: 
Gineke de Bruijn 
0172 443867 
e-mail: b.l.de.bruijn@kpn.nl 
 

WELKOM 

Bijna iedereen heeft wel ervaring met scrabble 

of wordfeud, maar bijna niemand heeft er 

weet van dat je met scrabble heel interessant 

in clubverband bezig kunt zijn. Bij scrabbleclub 

De Alpha-beten worden op woensdagavond  

 

 

 

 

 

 

twee scrabblevormen gespeeld: 

puntenscrabble (in de even weken) en 

duplicate scrabble (in de oneven weken).  

 

PUNTENSCRABBLE 

Bij puntenscrabble gaat het er om zo veel 

mogelijk punten te verzamelen. Het winnen 

van je tegenstander is hieraan ondergeschikt  

omdat er meerdere partijen worden gespeeld: 

2 partijen op een clubavond, 3 partijen op een 

toernooi. Degene die de meeste punten heeft 

verzameld, is de winnaar. Tijdens de 

speelavonden ontdekken de leden 

spelenderwijs steeds meer manieren om een 

zo’n hoog mogelijke partijscore te behalen. De 

hulpmiddelen die hierbij gebruikt worden, zijn: 

 

Scrabble Woordenlijst (SWL): een must voor 

iedere scrabblespeler. Eindeloze discussies 

over wat nu wel en niet mag, behoren tot het 

verleden. In de SWL 

staan alle (volgens de 

laatste editie van de 

Dikke van Dale) 

toegestane woorden 

van 2 t/m 9 letters.  

Query: hierin staan alle 

woorden van 2 t/m 10 

letters met de Q, X en Y. 

 

ENKELE NUTTIGE TIPS 

> Probeer zo veel 

mogelijk hele 

woorden te 

maken. In 1 beurt 

alle 7 letters op het 

bord levert 50 

bonuspunten op. 

> Ruil regelmatig. 

Dit is toegestaan 

met minimaal nog 16 letters in de letterzak. 

> Ga zuinig met de letters om. Liever 10 

punten met 1 letter, dan 30 punten met 5 

letters. Immers: hoe meer letters, hoe meer 

beurten, hoe meer punten. 
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> Houd het spel open. Bijvoorbeeld door 

werkwoorden (zijn verlengbaar) te maken en 

door het leggen van een A voor een T, een R 

achter een E, of een G voor een O. Hierdoor 

blijven er aanlegmogelijkheden. 

 

SAMENSPELEN 

Heel belangrijk bij puntenscrabble is ook het 

samenspelen. Als beide spelers de toegestane 

ruilbeurten benutten, hebben ze hier allebei 

veel voordeel van: ze verliezen geen beurt en 

hebben meer kans om een heel woord te 

kunnen maken. 

 

 

 

 

 

 

DUPLICATE SCRABBLE 

Bij duplicate scrabble speelt iedereen met 

dezelfde letters en krijgt iedereen evenveel 

bedenktijd: 3 minuten per beurt. In elke 

beurtronde trekt de spelleider 7 letters uit het 

zakje waarna iedere speler een woord 

probeert te maken met een zo hoog mogelijke 

score. Na elke beurt wordt de hoogste score 

bekendgemaakt en elke speler legt dit woord 

op zijn scrabblebord. De eventueel 

overblijvende letters gaan terug in het zakje, 

daarna volgt de trekking voor de tweede 

beurt. Iedere speler behoudt zijn eigen 

gescoorde punten. Bij deze speelwijze, met 

voor iedereen dezelfde kansen, wint degene 

met het hoogst bereikte percentage (eigen 

score ten opzichte van de maximale score).  

 

SCRABBLE-INTERLAND 

Jaarlijks vindt de scrabble-interland plaats 

tussen België en Nederland, afwisselend in 

België (georganiseerd door het 

Nederlandstalig Scrabbleverbond - NTSV) en 

Nederland (georganiseerd door Scrabblebond 

Nederland - SBNL). 

 

 

 

 

 

 

PUNTENSCRABBLETOERNOOI 

Elk jaar organiseert scrabbleclub De Alpha-

beten in november het Midden-Holland 

Puntenscrabbletoernooi. De deelnemers 

(verdeeld in 3 categorieën) spelen 3 partijen, 

degene met de meest behaalde punten is 

winnaar. Hieraan mogen ook scrabblespelers 

meedoen die geen lid zijn van een club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ALPHA-BETEN 

Scrabbleclub De Alpha-beten telt momenteel 

20 leden, elke woensdagavond scrabbelen zij 

van 19.30 tot 22.15 uur in Wijkcentrum 

Ridderveld aan de Concertweg te Alphen aan 

den Rijn. Belangstellenden zijn altijd welkom 

om vrijblijvend een keer te komen kijken en/of 

mee te spelen. De eerste avond is gratis, 

inclusief een kop koffie of thee, daarna zijn de 

kosten € 1,00 per avond. Als je besluit lid te 

worden, bedragen de kosten € 42,50 per 

kalenderjaar, inclusief het lidmaatschap van 

de Scrabblebond Nederland.  

 

Graag tot ziens bij onze scrabbleclub! 
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