
SCRABBLE MUNSTER 

NIEUWIGHEDEN SWL 2018 

zelf bestuderen op drie manieren: 

- gedrukte lijsten van buiten leren 

 - artikel in de Woordenaar van december 2017 

 - informatie op de website van het NTSV in de rubriek TAAL - UPDATE 2018 

 

 

de belangrijkste nieuwigheden even snel op een rijtje: 

- er zijn een reeks woorden geschrapt 

 - drieletterwoordenlijst 

 - Engelse bijvoeglijke naamwoorden krijgen trappen 

 - woorden terug van weggeweest 

 - kleine Griekse letters 

 - samenstellingen met ARM/DUIMS/… 

 - nieuwe werkwoorden 

 - enkele interessante XY-woorden bijgekomen 

 

 

GESCHRAPTE WOORDEN:  

meeste ken je zelfs niet, dus geen zorgen 

 enkele opvallende wijzigingen: 

  BAGAGE: geen meervoud meer 

  SNIT: vroeger SNITTEN en SNITJE: nu niet meer 

  WAX: had vroeger twee meervouden: WAXES en WAXEN,  nu enkel WAXEN 

 

 

DRIELETTERWOORDEN: 

twee terug-van-weggeweest: 

  MEL = MELDE:  plant  (MELLEN) 

  MEU = MOEI:  tante  (MEUEN) 

 nieuw: ROP: van ww. ROPPEN: plukken 

  HIV: afkorting van human immunodeficiency virus  GEEN MEERVOUD 

  dubbele uitspraak: H.I.V. of HIV samenstellingen (te veel om hier op te noemen) 

 

 

ENGELSE BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN: 

krijgen trappen van vergelijking 

 SEXY SEXYS (vergelijk met MOOI:  IETS MOOIS) OPGELET: NIET SEXYE!!! 

 meer SEXY = SEXYER ook SEXYERE en SEXYEREN 

 meest SEXY = SEXYST ook SEXYSTE en SEXYSTEN 

 zo zijn er nog veel meer:  ARTY  kunstzinnig 

CRAZY gek, dol 

FANCY elegant en modieus 

HORNY geil 

KINKY pervers 
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TERUG VAN WEGGEWEEST: 

MEL en MEU werden al vermeld 

 drie werkwoorden: BARNEN en BERNEN: branden 

    MOFFEN: pruilen 

 

 

GRIEKSE LETTERS: wijziging verkleinwoorden: 

 

CHI vroeger CHIETJE nu CHI’TJE 

 KSI vroeger KSIETJE nu KSI’TJE 

 MU vroeger MUUTJE nu MU’TJE 

 NU vroeger NUUTJE nu NU’TJE 

 PHI vroeger PHIETJE nu PHI’TJE 

 PSI vroeger PSIETJE nu PSI’TJE 

 RHO vroeger RHOOTJE nu RHO’TJE 

 

 

SAMENSTELLINGEN ARM/DIK/DUIMS/MAN/…: 

 

EENARM TWEEARM … TWAALFARM 

 TWEEDIK … TWAALFDIK 

 EENDUIMS TWEEDUIMS … HONDERDDUIMS 

 TWEEMAN … TWAALFMAN HONDERDMAN 

 

 

NIEUWE WERKWOORDEN: 

 

veel te veel om op te lijsten hier 

 enkele “interessante”: BAAIEN stelen 

    GAAIEN haasten, ijlen 

    KLOKEN ergens iets uitpeuteren 

    MOEFEN drenzen, zeuren 

    PALEREN opschikken, versieren 

 

 

NIEUWE WOORDEN MET EEN X OF EEN Y: 

 

EXPERT: kan nu ook vrouwelijk zijn: EXPERTE(S) 

 FAXBOM(MEN): een faxtoestel bestoken met faxen zodat het toestel bezet blijft 

 LEKYTH(EN): oud-Griekse ranke vaas 

 NAVY: kan er vanachter een S bij krijgen: NAVYS: iets marineblauws ;-) 

 TYFOID(S): vorm van malaria 


