
Het eerste woord dat gelegd werd was HAZE, goed voor 18 punten. De volgende 
beurt werd de 1e scrabble MOERVOS gelegd, betekent wijfjesvos. In beurt 3 werd 
KRONG gelegd voor 39 punten. In beurt 4 BEVEKS, soort beleggingsfonds. Op naar 
beurt 5 het woord WHIFF, betekenis stroompje lucht, verscheen op het bord een max 
van de computer. Mijn buurman Bert Leyssens legde WHIFT wat anders zeker een 
solo zou zijn geweest. Vervolgens werd in beurt 6 om de ome het woord 
MEELBOMEN gelegd goed voor 60 punten. In beurt 7 werd CUEE gelegd onder whiff, 
betekenis bij golf een whiff slaan. In beurt 8 verscheen scrabble nummer 2 op het 
bord ONGAVERE. In beurt 9 weer een solo van de computer met GUNDEL, betekenis 
lat aan de binnenkant van een giek. In beurt 10 konden we voor 60 punten LUXTE 
leggen. Na 10 minuten pauze zetten we de partij voort, er werd meteen een scrabble 
gelegd en wel SEMAATJE betekenis teken, 
De lettertrekkingen waren op zijn zachts gezegd lastig beurt 12 werd CEDENT gelegd 

voor 44 punten. In beurt 13 kwam de volgende scrabble. Weer een solo, nu van Floris 

met SPRIETEL. In beurt 14 probeerden velen ZONSTAND wat resulteerde in een 0, 

maar er werd uiteindelijk ZANDTOR gelegd, alweer een scrabble. In beurt 15 werd 

TIPSY gelegd en in beurt 16 werd MELANOSE geplakt om 3 letters heen. In beurt 17 

werd WINCH gelegd, in beurt 18 werd semaatje verlengd, aan de voorkant met 

ASEMAATJE, door daar ADJES te maken. Uiteindelijk bereikten we de laatste beurt en 

eindigden we het spel met het woord NAPOK goed voor 44 punten. 

Ook deze 2e partij begonnen we met een klein woordje en wel BIMS, betekenis 
puimsteen. In beurt 2 vielen er nogal wat nullen omdat velen bereikje of sjiekere 
hadden gelegd, dat werd afgekeurd. Op het bord kwam BRIKJE te liggen. In beurt 3 
werd TWEEP gelegd, betekenis twitteraar, vervolgens waren we alweer bij beurt 4. Er 
werd SNEK gelegd onder tweep verlengd met een s. En jawel daar was hij dan in 
beurt 5 de eerste scrabble van de partij RUNRATES, een solo van de computer. Ook 
deze keer weer had Herman Theis runrate elders gelegd wat een solo zou zijn 
geweest maar door de computer dus verijdeld werd. In beurt 6 werd GROUWE gelegd 
voor 38 punten en in beurt 7 werd PERTJE gelegd op B 10. In beurt 8 werd 
aangebouwd bij grouwe. In beurt 9 werd op A15 HEUG gelegd voor 45 punten. In 
beurt 10 werd ACTUAL gelegd, alweer een solo van de computer en vervolgens kwam 
de pauze van de tweede partij. 
In beurt 11 werd WEGDOEND gelegd, in beurt 12 ZEVEND en in beurt 13 TEXEN. In 
beurt 14 kwam de tweede scrabble MAZIEREN op het bord. In beurt 15 BODY, in 
beurt 16 de 3e scrabble RESOMERE. In beurt 17 AFKOS, in beurt 18 VALINEN, in beurt 
19 CODES en 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. 
 


