
Malino 

méér dan 45 jaar woordpuzzelen in Vlaanderen 

 

 

In 2023 zal Malino zijn gouden jubileum vieren. 

Het woordpuzzelspel wordt sinds 1973 zonder onderbreking 

gespeeld in Vlaanderen. De eerste 10 jaren heette het nog ‘Wopu’. 

Dat was duidelijk. Die benaming had ontwerper Eric Vanmechelen 

gewoon gebaseerd op ‘WOordPUzzel’. In 1983 herdoopte 

Vanmechelen zijn geesteskind . Hetzelfde spel werd ‘Malino’. 

De ontwerper hoopte dat het spel met deze benaming meer succes 

zou hebben op een gecommercialiseerde markt. 

In 1973 richtte Eric Vanmechelen een federatie op in de vorm van een vzw. 

Inmiddels méér dan 45 jaar werd er zonder onderbreking elk jaar een 

Algemene Vergadering gehouden. Het bestuur werd weliswaar enkele keren, 

meestal gedeeltelijk, opgevolgd. 

De federatie werkt met ‘clubs’ die elk afzonderlijk Malinowedstrijden 

organiseren. Alle wedstrijden worden vervat in één speelkalender. Het 

federatiebestuur zorgt voor een driemaandelijkse berekening en publicatie 

van alle spelersresultaten. 

De eerste clubs situeerden zich vooral in het Antwerpse. Eric Vanmechelen 

richtte een club op in zijn woonplaats Berchem. Anderen richtten clubs op in 

Antwerpen-Stad, Hoboken, Schoten, Boechout, Mechelen. 

In de loop der jaren werden er ook clubs opgericht in Gent, Brussel, Knokke, 

Izegem. In het Duitse stadje Kempen was een tijdlang een club actief die 

gerund werd door Belgische beroepsmilitairen die daar hun permanente 

basis hadden. 

In Nederland namen wel hier en daar enthousiaste woordpuzzelaars een 

initiatief om malinowedstrijden te organiseren, maar kwam het nooit tot een 

clubwerking. 

Momenteel zijn er alleen nog Malinoclubs actief in Knokke, Hoboken en 

Schoten.  

Stichter Eric Vanmechelen overleed in 2012.  

Voorzitter is momenteel Roger Van Parys (Knokke). 



Taalproblemen en OTC 

De scheidsrechter in het Wopu-spel was aanvankelijk de Dikke van Dale. Al 

gauw bleek dat onaangename discussies over de correctheid van woorden 

niet uit te sluiten waren. 

Om aan alle onduidelijkheid te verhelpen, werd op verschillende fronten 

gewerkt. Eerst werden er achtereenvolgende ‘taalreglementen’ opgesteld. 

Omdat die eigenlijk nooit echt soelaas brachten, gingen enthousiaste spelers 

aan de slag om volledige ‘lijsten’ aan te leggen met alle woorden, hun 

vervoegingen en verbuigingen, meervouden en verkleinwoorden, … 

Het resultaat van deze decennialange, doorgedreven inzet is nu reeds lang 

verkrijgbaar in de boekhandel. Het is de Scrabblewoordenlijjst’ (SWL), die 

uitgegeven (gedrukt) wordt door van Dale telkens  als er een nieuwe editie 

van van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal op de markt 

komt. 

De SWL is een werkstuk van de Overkoepelende TaalCommissie (OTC). De 

OTC is een Nederlands-Belgische samenwerking. Dit groepje van naarstige 

medewerkers slaagt er telkens in het lijvige document op tijd klaar te krijgen 

om aan een nieuw speeljaar te beginnen nadat er een nieuwe editie van van 

Dale is uitgekomen. De medewerkers zorgen zelfs voor een ‘update’ van de 

SWL in de jaren dat er geen nieuwe editie van van Dale verschijnt. 

Binnen de OTC werkt momenteel nog één vrijwilliger van Malino mee. 

 


