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Nicky van den Biggelaar wint recordeditie Europese Grand Prix Gent
De kampioen van Nederland
versloeg in de finale Jeroen
Everts. De naar Zweden uitgeweken Nederlander legde een
beklijvend parcours af, maar
moest in de finale het onderspit
delven.
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Uitnodiging: 32e Belgisch Kampioenschap Othello te Zonhoven (6 september 2015)
Graag nodigen wij iedereen uit voor het
volgende toernooi op de Othellokalender:
het 32e Belgisch Kampioenschap. Dat
vindt dit jaar plaats op zondag 6 september in Zonhoven. Deze pittoreske gemeente, waar de zon altijd schijnt, was
eerder het toneel voor de nationale kampioenschappen van 2003 en 2013. In
2003 werd Jeroen De Wael voor de eerste
maal kampioen, terwijl in 2013 Tom
Schotte zijn vijfde titel liet optekenen.

Tom Schotte is reeds zeker van zijn achtste zege in de Belgische Grand Prix, maar
daarachter is de strijd volledig open.
Brecht Van Damme, Michael May en
Dimitri Vaes staan dicht op elkaar en ook
Marcel Peperkamp, Jeroen De Wael en
Nick Reunes kunnen nog voor een stunt
zorgen. De Belgisch kampioen én de beste twee spelers plaatsen zich voor het WK
in Cambridge. Er zijn verschillende gegadigden, maar wie gaat er uiteindelijk met
de felbegeerde startbewijzen lopen? Ook
Strijd op drie fronten
bij de vrouwen ligt de strijd nog volledig
Het belooft een spannend toernooi te
open, maar het is hoogst twijfelachtig of
worden met een onzekere uitkomst. Kan er iemand van ‘onze’ vrouwen deel kan
de Belgisch kampioen voor het eerst sinds nemen aan het WK.
2012 de zege thuishouden? Tom Schotte
slaagde er de laatste twee edities weliswaar Tot slot zijn er nog twee kanshebbers
voor de Buitenlanders Grand Prix; scoort
in om de Belgische titel te grijpen, maar
Albert Kortendijk twee op een rij of
werd telkens tweede in het toernooi. In
2013 was Nicky van den Biggelaar te sterk breidt Nicky van den Biggelaar zijn reeds
en in 2014 wist Jan de Graaf in de laatste imposante erelijst uit met een eerste zege?
ronde de zege nog af te snoepen.
Erelijst (laatste 10 jaar)

2005 Tom Schotte

2006 Vladislav Dolezal

2007 Nick Reunes

2008 Tom Schotte

2009 Marcel Peperkamp

2010 Tom Schotte

2011 Tom Schotte

2012 Marcel Peperkamp

2013 Tom Schotte
Hét sfeerbeeld van Zonhoven 2014

2014 Tom Schotte

Atsusacon 2015
Voor de tweede keer in drie jaar heeft de Belgian Othello Association een initiatie gegeven op de beurs Atsusacon. Deze beurs
richt zich specifiek op de Japanse popcultuur en traditionele
cultuur. Othello past uiteraard perfect in dit plaatje! Naast onze
denksport was er ook plaats voor onder andere shogi en go.
Onze dank gaat uit naar Jeroen, Frauke en Tom voor hun professionele uitleg.

Meer info
De eerste ronde begint om 10h. Er worden 7 ronden gespeeld. Prijsuitreiking is
voorzien rond 17h30. Inschrijving kost
10€ voor gevorderden, 5€ voor beginners/studenten en is gratis voor beloften
en nieuwe spelers. Er wordt een uitgebreide prijzentafel voorzien.
http://othellobelgium.be/zonhoven2015.
html
Officiële Facebookpagina Belgisch Kampioenschap Zonhoven
Weerbericht
Het wordt zonnig en warm.

Akkerstraat 33
B-9950 Waarschoot
België
Web: www.othellobelgium.be
Facebook: Belgian Othello Association
Twitter: OthelloBelgium
E-mail: othellobelgium@hotmail.com

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 proberen 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 activiteiten van onze vereniging.
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, gelieve een
mailtje te sturen naar othellobelgium@hotmail.com.

Foto van de maand

Een fantastische foto met alle deelnemers aan de recordeditie van onze eigen Europese Grand Prix te Gent.

Cuberdonverkoop
De halfjaarlijkse cuberdonverkoop ten voordele van onze geliefde denksportfederatie is
opnieuw afgetrapt. Het is mogelijk om de echte cuberdons van Confiserie Geldhof te
bestellen en dat ten laatste op woensdag 26 augustus. Levering kan vanaf woensdag 3
september of gewoon op het Belgisch Kampioenschap te Zonhoven op zondag 6 september.
Tarieven
De prijzen en het aanbod zijn identiek aan deze van april 2015:
- Eén kilo voor 11€
- Twee kilo voor 20€
- 10€/kilo voor grotere bestellingen
Info
Alle info over cuberdons vind je op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuberdon of http://www.conf-geldhof.be/nl/index.html

