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SPELLEN Wordfeud maakt even plaats voor 'ouderwets' potje Scrabble

Bij het ouderwetse potje Scrabble blijkt al snel een al evenzeer ouderwets woordenboek onontbeerlijk. In Dronten werd zondag de smartphone even inge-
ruild voor het aloude bordspel. foto Freddy Schink<

dat je bij Wordfeud zelf bepaalt
wanneer je een woord legt en hoe-
veel spellen je tegelijk wil spelen,
"Ook kan je langer nadenken over
een woord", zegt hij, terwijl hij
met het oog op de zandloper ge-
haast wat letters aanlegt. Op de
smartphone-versie van Scrabble
mag zelfs maximaal 72 uur ve
ken tussen woordleggingen.
"Bij officiële Scrabble-toernooi
duurt een 'legbeurt' twee minu-
ten", vertelt Martine Schwab van
de organisatie. "Alleen. omdat ie-
dereen hier de denktijd heeft, -
Wordfeud, hanteren wij een eg-
tijd van drie minuten", zest ze --
chend. "Deze middag smaa.kr: .
luur naar meer,"
Dit jaar knjgt de beste scraooeiazr
een bowli QdI gemera.
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'Veel gezelliger dan Wordfeud'
Als reactie op het populaire
Wordfeud, kwamen zondag
in Flevoparq de Scrabblebor-
den op tafeL Ouderwets een
spelletje spelen, met zijn
allen aan eentafeL

Jan Visser (65), een van de
ruim twintig deelnemers van .
de Scrabble Battle zondag in
het Drontense Flevoparq,
staart fronsend naar het spel-

bord, .Deet is geen woord", zegt
hij tegen zijn tegenspeler. Snel
wordt de Dikke Van Dale erbij ge-
pakt, want bij een ouderwets pot-
je Scrabble hoort !lee
phone 'e'e o:èe
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woord vormen. .Deet is een be-
stand middel in muggenspray",
werpt zijn tegenspeler tegen. "Nee,
het staat niet in het woorden-
boek", bevestigt Visser. En daar-
mee is de kous af. "Afgekeurd",
roept de speler die de score invult
op papier. Zijn score laat nog te
wensen over. "Ik speel geen Word-
feud", vertelt hij. "Dat merk ik nu
wel. Ik doe alleen maar mee voor
de bordvulling", zegt hij lachend.
Visser daarentegen mag zich een
ervaren 'Wordfeuder' noemen. Da-
gelijks speelt hij op zijn smart-
phone tegen zo'n vijf tegenspelers
de razend populaire, digitale versie
van het woordspel. ,,1Wjn smart-
phone ligt altijd in de buurt."
Toen hij werd uitgenodigd voor
een écht ouderwets potjes Scrab-
b e in her Drontense soorteen-
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Aan een van de andere zeven ta-
fels klinkt inmiddels het geluid
van klinkende glazen. "Proost",
roepen de spelers terwijl een slok-
je wijn wordt genomen. "Zo hoort
het", zegt Bas van der Bas. .Vrien-
<den om tafel, een bordspel, een

. 'Bij Wordfeud kun wel
je langer nadenken
over een woord'


