
 

Voor de 10e keer organiseer-

de de Belgian Othello Associ-

ation een gezelligheidstoer-

nooi. Na vier kersttoernooien 

in Ottignies, twee Gentse 

kersttoernooien, volgde nu 

een vierde Paastoernooi in 

Gent.  

19 spelers verzamelden in de 

Outpost voor een uniek toer-

nooi. 10 vrouwen namen het 

op tegen 9 mannen. Dit is 

ongezien in België en dat kun-

nen we alleen maar toejui-

chen. Ook waren er maar 

liefst 7 beloften ingeschreven, 

zodat iedereen waardige te-

genstanders kreeg voorge-

schoteld. Dit was een ideaal 

instapmoment. 

Cadeautjes 

Elke deelnemer had een ca-

deautje meegenomen zodat 

iedereen op het einde ook één 

geschenk mee naar huis kon 

nemen. Enkele cadeautjes 

waren heel origineel! 

Spannende strijd 

Er moest natuurlijk ook een 

winnaar uit de bus komen. 

Belgisch kampioen Tom 

Schotte nam de beste start en 

bleef na overwinningen op 

Albert Kortendijk en Jan de 

Graaf als enige ongeslagen. 

Nadien verloor hij echter twee 

partijen en claimden zowel 

Jan de Graaf als Martin Fran-

sen de eindwinst. Na een 

spannende laatste ronde trok 

Jan de Graaf aan het langste 

eind.  

Verslag 

www.othellobelgium.be/paast

oernooi gent 

Jan de Graaf  wint Paastoernooi Gent 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Antwerpen Othello 

Open (31 mei 2015) 

 Europese Grand Prix 

toernooi Gent (1-2 

augustus 2015) 

 Belgisch Kampioen-

schap Zonhoven (6 

september 2015) 

 XOT-toernooi Gent

(najaar 2015) 

 Wereldkampioen-

schap (najaar 2015) 

Verslag Made in Asia 
Voor het vierde opeenvolgende  

jaar was de Belgian Othello 

Association aanwezig op de 

beurs Made in Asia. Deze werd 

voor de achtste keer gehouden 

op de Brusselse Expo, ditmaal 

in het weekend van 14 en 15 

maart.  

Het mooie van deze beurs is 

dat het elke keer weer een ple-

zier is om Othello uit te leggen 

aan veelal leergierige bezoekers. 

Maar het is ook duidelijk dat 

jaar na jaar meer en meer be-

kende gezichten voorbij ko-

men. In vergelijking met vorig 

jaar breidden we het aantal 

borden uit van zes tot negen. 

Alleen het eerste uur en het 

laatste halfuur waren een stuk 

kalmer.  

We bedanken graag Martin, 
Jeroen en Tom die zich drie 
lange dagen hebben ingezet om 
van deze beurs een succes te 
maken.  
 
Verslag en foto’s 
 
www.othellobelgium.be/MadeI

nAsia_2015 

Eén van de cadeautjes! 

Jan is de terechte winnaar 

http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/20150406_Jan_de_Graaf_Paastoernooi_Gent.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/20150406_Jan_de_Graaf_Paastoernooi_Gent.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/arch2015.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/20150315_Made_In_Asia.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/20150315_Made_In_Asia.php


Uitnodiging: 10e Antwerpen Othello Open (zondag 31 mei) + 
Beloftentoernooi 

Uitreiking ‘foto van de maand’ verkiezing 

Annie Flockman ontvangt een speciaal geschenk als 

winnares van de loting vanwege de foto van het jaar. 

10-jarig jubileum 

Graag nodigen wij iedereen uit om deel te 

nemen aan de jubileumeditie van het Ant-

werpen Othello Open. Voor de tiende 

keer al wordt er een Othellotoernooi in 

het Antwerpse georganiseerd. In 2004 en 

2005 speelden we in Zwijndrecht, terwijl 

we in 2007 in het hartje van de stad ver-

toefden. Nadien werd er uitgeweken naar 

Ekeren en nam Jan Van Damme de orga-

nisatie op zich. Eerst in het Cultureel 

Centrum en nadien in de Muziekacade-

mie. Voor deze editie wijken we uit naar 

de nieuwe thuishaven van het Cultureel 

Centrum Ekeren, namelijk Hof De Bist. 

Dit kasteel, waarvan het hoofdgebouw uit 

de 18e eeuw dateert, is een uitstekende 

locatie om het jubileum van het Antwer-

pen Othello Open te vieren. 

Beloftentoernooi 

Zoals elk jaar organiseren we een apart 

beloftentoernooi. Dit vindt plaats in de 

voormiddag en zal bestaan uit 4 of 5 ron-

den, afhankelijk van het aantal inschrijvin-

gen. Het is mogelijk dat er nog een echte 

finale volgt. De bedoeling is om dit belof-

tentoernooi voor de lunch af te werken. 

Er wordt gespeeld met 15 minuten op de 

klok voor elke speler en voor elk spel. In 

de namiddag kunnen de beloften de 

hoofdmacht vervoegen in het A-toernooi, 

waar de bedenktijd op 25 minuten staat. 

Daar worden in totaal 7 partijen afge-

werkt. Voor beide toernooien worden 

mooie prijzen voorzien.  

Locatie 

Hof De Bist 

Veltwijcklaan 254-258 

2180 Ekeren 

Speelschema 

De zaal is open om 9h30, beide toernooi-

en vangen aan omstreeks 10h. Einde van 

het A-toernooi is voorzien omstreeks 

17h30. 

 

Lunch 

Bij de inschrijving kunnen er broodjes 

besteld worden. 

Meer info 

www.othellobelgium.be/Antwerpen 

Facebookevent Antwerpen Othello Open 

Hof De Bist op Wikipedia 

 

 

http://www.arenagent.com/
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/apen2015_nl.php
https://www.facebook.com/events/940045176007983
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_de_Bist


De Belgian Othello Association is een actieve denksportvereniging 

die zich inzet voor Othello, een denksport met het motto “ A 

minute to learn, lifetime to master”. We promoten Othello door 

het organiseren van toernooien en proberen deze toegankelijk te 

maken voor zowel gevorderde als beginnende spelers. Ook probe-

ren we bij te dragen tot het populariseren van onze denksport 

door onze aanwezigheid op verschillende sociale media. Als de 

mogelijkheid zich voordoet bezetten we ook graag een stand op 

een beurs om initiaties te geven. 

Via deze nieuwsbrief houden we zowel spelers, sympathisanten en 

sponsors op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activitei-

ten van onze vereniging. 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, gelieve een 

mailtje te sturen naar othellobelgium@hotmail.com. 

Akkerstraat 33 

B-9950 Waarschoot 

België 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: othellobelgium@hotmail.com 

Foto van de maand 

De foto van de maand is er opnieuw 

ééntje om in te kaderen. Op de beurs 

Made In Asia liep het vol met verklede 

mensen en verschillende onder hen 

speelden een spelletje Othello. Fiona van 

Shrek was lange tijd één van de kansheb-

bers, tot plots een macaber individu 

kwam opdagen. Deze kans kon onze 

fotograaf niet laten liggen! 

Cuberdonverkoop groot succes! 
Ter gelegenheid van het Paastoernooi te 

Gent werd voor de vierde keer een cu-

berdonverkoop gehouden ter voordele 

van de Belgian Othello Association. 

Graag willen we iedereen bedanken die 

cuberdons heeft besteld. Er is een re-

cordaantal bestellingen genoteerd: 44kg 

of 2332 cuberdons! Hopelijk hebben ze 

gesmaakt (of zijn ze nog aan het smaken). 

In september volgt een nieuwe ronde. 

Wie weet breken we dan opnieuw het 

record. 

http://www.kbc.be/

