
Zaterdag 29 juni 2019 vertrokken we om 7.30 uur met 3 mensen naar Amersfoort, 2 
speelsters Astrid Crompvoets en Tonny Dassen voor Nederland en 1 speelster Mieke 
Moonen voor België. 
We hadden een voorspoedige reis en troffen daar speelster nummer 4 Renate 
Verheijen, die al daar was. 
Het was een zeer warme dag, we starten met 41 spelers 21 Nederlanders en 20 
Belgen. 
Geopend werd door Wytze Groen met wat huishoudelijke mededelingen waarna 
beide landen hun volkslied zongen. 
 
Keurig op tijd begonnen we met de eerste partij. Het eerste woord dat gelegd werd 
was HAZE, goed voor 18 punten. 
In beurt 10 konden we voor 60 punten LUXTE leggen, waarna we gedurende 10 
minuten pauze hadden voor het ophalen van een drankje. Vervolgens zetten we de 
partij voort, er werd meteen een scrabble gelegd en wel SEMAATJE, betekenis teken. 
Uiteindelijk bereikten we de laatste beurt en eindigden we het spel met het woord 
NAPOK goed voor 44 punten. 
Ondanks dat er 5 scrabbles werden gelegd kwamen we niet hoger uit dan 982 punten 
in het totaal. Alle letters werden terug op hun plaats gelegd en vervolgens hadden we 
een gezellige lunch waar we lekker verder keuvelden over alle moeilijke beurten van 
deze eerste ronde. 
 
Om 2 uur zaten we weer allemaal op onze plaats om het 2e spel te starten.  
Na even gewacht te hebben op een paar laatkomers kon het spel beginnen.  
 
Ook deze 2e partij begonnen we met een klein woordje en wel BIMS, betekenis 
puimsteen. 
In beurt 10 werd ACTUAL gelegd, alweer een solo van de computer en vervolgens 
kwam de pauze van de tweede partij. Het werd almaar warmer en warmer, we 
hadden wel de dag uitgezocht hoor, niemand had behoefte aan een lange pauze dus 
werd de partij al snel voortgezet. 
In beurt 20 en tevens de laatste beurt werd AH gelegd. Uiteindelijk vielen er in de 
tweede partij maar 3 scrabbles en eindigden we het spel met een maximum van 889 
punten. Daarna was het wachten op de tellingen en kwam de prijsuitreiking aan de 
beurt. Het was al gauw duidelijk dat België weer gewonnen had mede dankzij een 
geweldige prestatie van Bert Leyssens die beide partijen won en zijn vader die als 
tweede eindigde. Bij de Nederlanders won Floris van Ouwekerken. 
Al met al was het een leuke dag en na de prijsuitreiking vertrokken we weer naar 
huis.  
Iedereen was ca 20.00 uur weer terug op het huisfront. 
 


