Derde Scrabble Bebbeldag 26 mei 2017
Om meerdere redenen werd onze derde Scrabble Bebbeldag een spannende dag.
De voorbereidingen waren spannend want we hadden nu iedereen gevraagd om
voor het avondeten iets te maken en of mee te brengen.
Het lag immers meer voor de hand om gewoon lekker makkelijk aan tafel te schuiven
in een restaurant.
Onze opzet was dit jaar om de leden eens op een andere en mogelijk meer bindende
manier met elkaar een fijne en gezellige middag te laten beleven.
Vivianne Herman en Mieke van der Pol, onze gedreven feestcommissie, die met
deze manier van een middag te organiseren geen ervaring hadden vonden het
spannend om mee te maken wat er zoal door de leden zou worden aangeboden.
Mieke en haar man Harry hadden hun tuin en huis ter beschikking gesteld.
Erg spannend want, zouden ze hun scrabblegasten een ambience kunnen bieden
die een ieders goedkeuring had?
Stoelen en tafels werden geregeld en geleend bij de buren.
De bijkeuken werd omgedoopt tot buffetkamer.
Ruim van te voren was bij de plaatselijke horecaverhuurder een grote vitrinekoelkast
besteld.
Die werd dan ook op tijd afgeleverd.
Eindelijk was dan de Scrabble Bebbeldag aangebroken maar natuurlijk moest er iets
gebeuren waardoor er mogelijk een (warme)streep door een broodnodige koude
koeling werd getrokken.
Eerder, heel vroeg in de ochtend vond het noodlot het nodig om de elektrische
voorziening te laten uitvallen.....
Harry schoot direct in de -Wat is er nu aan de hand stand- modus maar besloot wel
om koel te blijven.
Maar alras bleek dat de hele buurt zonder elektriciteit zat.
Geen elektriciteit en dan werkt zeker op een warme dag de koelkast niet.
Gelukkig waren de mensen van het energiebedrijf overtuigd van de noodzaak om
onze Scrabble Bebbeldag te doen slagen want diezelfde morgen draaide de
elektriciteitsvoorziening weer op volle toeren.
Maar dan weer een verrassing!

Opeens gaat bij huize van der Pol de voordeurbel.
Daar stond de meneer van de koelkast met op de straat een grote bestelbus.
"Goedemorgen mevrouw, Ik kom de koelkast ophalen"
Nadat Mieke van haar verbazing was bekomen heeft ze daarop alles uit de kast
moeten halen om de meneer ervan te overtuigen dat hij echt te vroeg was.
Gelukkig stond Mieke haar mannetje en ging de koelkastverhuurmeneer weer naar
huis zonder koelkast.
Om 12:45u was het een komen en gaan van de leden die allemaal hun
meegebrachte lekkernijen kwamen afgeven.
Intussen werd de zaal in Enighausen al in gereedheid gebracht waar we om 13:45 de
aftrap deden.
Alle aanwezige leden werden van harte verwelkomd en de drie nieuwe leden Astrid,
Jeanne en Marij werden daarbij ook niet vergeten.
Mieke Moonen en Tonny hadden onderling al uitgemaakt dat ze niet zouden
meedoen aan de Scrabble Bebbelpartij.
Dit om de leden meer ruimte te geven.
Tijdens het spel zouden er aanwijzingen m.b.t. vervoegingen worden gegeven en of
plaatsen op het bord waar de leden hun kans moesten zoeken.
Zo werd als eerste ZENDT gemaakt waar onder meer VER en UIT voor kon werden
gelegd zodat de maal 3 kon worden benut.
De eerste scrabble viel gelijk in de tweede beurt met CITEERdE.
In beurt 4 maakte Mieke van der Pol een solo met FACEN.
LYME op een maal 3 werd door velen niet gezien en bracht 48 punten op. Dit
woordje is sinds 1 januari 2017 toegestaan.
Het is niet alleen een naam maar ook een ziekte.
In de pauze werden we verrast met twee overheerlijke door Agnes zelf gemaakte
vlaaien.
En dan in beurt 13, toeval of niet, kon eindelijk VERZENDT worden gemaakt.
Maar blijkbaar speelde de warmte toch parten bij veel spelers want maar enkelen
waren fris genoeg om hier 51 punten te verdienen.
Ook kwam het mogelijk onder invloed van de warmte nog heel vaak voor dat er
schrijf- en coördinatiefouten werden gemaakt.

Dicky maakte dan in beurt 15 een solo met SLAVe op een maal 3 die 39 punten
opleverde.
De tweede scrabble kwam in beurt 15 met UITBOeNE door V!C die daar met deze
solo + scrabble 98 punten binnenhaalde.
Ghislaine had dan weer een solo met AFKWaM dat 40 punten opbracht in beurt 18.
HUBS in de 19e beurt was 38 punten waard en was een solo voor V!c.
Het spel werd afgesloten met KNORT en bracht het eindtotaal op 882 punten.
Nadat we de zaal hadden opgeruimd was het tijd om naar huize van der Pol te gaan
alwaar ons de meegebrachte lekkernijen klaarstonden.
Iedereen was verrast over de gezellige en smakelijke uitstalling van al het lekkers en
de gezellige aankleding van de tuin.
Mieke en Harry hadden op verschillende plaatsen gezellige zitjes gezet zodat de
leden in een ontspannen en zonnige sfeer met elkaar konden bebbelen.
Je zag dan ook dat er vaak van plaats werd gewisseld om zo met iedereen eens te
praten.
Over en weer werd uitgebreid gepraat over wat er op hun bord lag maar ook werd de
kennismaking met elkaar goed uitgebreid.
Naarmate de middag vorderde was duidelijk dat ons doel, het op een andere manier
mensen korter bij elkaar krijgen, bereikt was.
Nadat de inwendige mens goed verwend was werd het tijd om de uitslag bekend te
maken.
Bij de D spelers was onze nieuwkomer Jeanne eerste geworden met 500 punten en
kreeg daarvoor een kleine attentie.
Bij de C spelers werd aanvankelijk Mieke van der Pol eerste en kreeg zij dan ook een
kleine attentie.
Dit bleek uiteindelijk een abuis te zijn.
Want achteraf bleek dat ook bij de wedstrijdleiding de hitte had toegeslagen.
Mieke van der Pol is geen C maar een B speler.
Beste C speler is dus eigenlijk Marianne met 525 punten maar dit wordt nog
goedgemaakt op de eerst komende speeldag in het Anker.
Bij de B spelers bleek uiteindelijk Rita van Immissen de grote winnaar met 747
punten en uiteraard voor haar ook een kleine attentie.

Iedereen was het er over eens dat het een schitterende en geslaagde derde editie
van de Scrabble Bebbeldag was geworden.
Onze dank gaat dan ook uit naar Vivianne die helaas niet aanwezig kon zijn
vanwege haar werk.
Ook Harry en Mieke bedanken wij voor de gastvrijheid en al het werk dat zij zich
getroost hebben.
Maar niet in het minst bedanken wij ook alle scrabbleleden die enthousiast hebben
gezorgd voor een eensgezind scrabble- en culinair samenzijn.
Namens het bestuur,
V!c

