
 

De kampioen van Nederland 

versloeg in de finale Jeroen 

Everts. De naar Zweden uitge-

weken Nederlander legde een 

beklijvend parcours af, maar 

moest in de finale het onderspit 

delven. 

Recordeditie 

Deze editie van de Belgische 

Europese Grand Prix was zon-

der meer historisch. Maar liefst 

41 spelers zakten naar Gent af 

om deel te nemen aan de 22e 

editie van ons internationaal 

Othellotoernooi. Nooit was 

een Belgisch toernooi groter. 

Ook de deelnemerslijst was 

indrukwekkend, maar dankzij 

het grote aantal deelnemers 

was het niveau heel erg ver-

scheiden. 

Verrassende namen 

Op het einde van de eerste dag 

stonden twee verrassende na-

men op de eerste twee plaat-

sen: Jeroen Everts bleef onge-

slagen, terwijl Tom Schotte 

slechts één verliespartij liet 

noteren. Beide spelers hadden 

elkaar kunnen ontwijken tij-

dens de eerste zeven rondes, 

maar waren gedoemd om in 

ronde acht tegen elkaar uit te 

komen. Een grote groep top-

spelers had vijf winstpartijen en 

maakten nog kans op een fina-

leplek. 

Ongeslagen 

Jeroen Everts nam meteen een 

stevige optie op de finale na 

zijn rechtstreeks duel met Tom 

Schotte in ronde acht. De Bel-

gische kampioen kende op dag 

twee een terugval en zakte te-

rug naar een gedeelde vijfde 

plaats. Terwijl Jeroen Everts 

doorstoomde naar 9/9, begon-

nen zowel Nicky van den Big-

gelaar, Arthur Juigner en Niklas 

Wettergren. Zij troefden Takuji 

Kashiwabara, Francesco Mar-

coni en Imre Leader af.  

Strijd om de Europese titel 

Voor Takuji Kashiwabara was 

het een zuur toernooi: hij stond 

(en staat) tweede in de tussen-

stand van de Europese Grand 

Prix 2015 en ging in Gent op 

zoek naar een finaleplek om de 

Tsjech Miroslav Voracek van 

de eerste plaats te stoten. Hem 

rest niets anders dan in Parijs 

bij de beste twee te eindigen 

om voor de achtste keer Euro-

pees kampioen te worden. 

Eindsprint 

In ronde tien verloor Jeroen 

Everts zijn maximum tegen 

Nicky van den Biggelaar. Ook 

in ronde elf werd verloren te-

gen Niklas Wettergren. Drie 

spelers eindigden hierdoor op 

negen winstpartijen. Arthur 

was de ongelukkige en werd 

verwezen naar een play-off 

tegen Niklas Wettergren. Nicky 

van den Biggelaar en Jeroen 

Everts plaatsten zich voor de 

finale. 

Achtste zege 

Nicky van den Biggelaar wist 

voor de 11 keer op rij de top 

drie te halen in een toernooi 

voor de Europese Grand Prix. 

Een record. In de finale gaf hij 

Jeroen Everts weinig kansen en 

stoomde met 2-0 door naar een 

8e zege in de Europese Grand 

Prix. In de play-off consoli-

deerde de 14-jarige Arthur Juig-

ner zijn derde plek. 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Belgisch Kampioen-

schap Zonhoven (6 

september 2015) 

 Wereldkampioen-

schap Cambridge 

(28-31 oktober 

2015) 

 XOT-toernooi Gent(7 

november 2015) 

Nicky van den Biggelaar 

maakt zijn favorietenrol waar 

http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/20150802_Nicky_van_den_Biggelaar_EGP_Gent.php
http://othellonews.weebly.com/ghent-2015.html
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/arch2015.php


Uitnodiging: 32e Belgisch Kampioenschap Othello te Zonhoven (6 september 2015) 

Atsusacon 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 septem-

ber in Zonhoven. Deze pittoreske ge-

meente, waar de zon altijd schijnt, was 

eerder het toneel voor de nationale kam-

pioenschappen 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.  

Strijd op drie fronten 

Het belooft een spannend toernooi te 

worden met een onzekere uitkomst. Kan 

de Belgisch kampioen voor het eerst sinds 

2012 de zege thuishouden? Tom Schotte 

slaagde er de laatste twee edities weliswaar 

in om de Belgische titel te grijpen, maar 

werd telkens tweede in het toernooi. In 

2013 was Nicky van den Biggelaar te sterk 

en in 2014 wist Jan de Graaf in de laatste 

ronde de zege nog af te snoepen. 

Tom Schotte is reeds zeker van zijn acht-

ste 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 bes-

te twee spelers plaatsen zich voor het WK 

in Cambridge. Er zijn verschillende gega-

digden, maar wie gaat er uiteindelijk met 

de felbegeerde startbewijzen lopen? Ook 

bij de vrouwen ligt de strijd nog volledig 

open, maar het is hoogst twijfelachtig of 

er iemand van ‘onze’ vrouwen deel kan 

nemen aan het WK. 

Tot slot zijn er nog twee kanshebbers 

voor de Buitenlanders Grand Prix; scoort 

Albert Kortendijk twee op een rij of 

breidt Nicky van den Biggelaar zijn reeds 

imposante erelijst uit met een eerste zege? 

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 

 2014 Tom Schotte 

Meer info 

De eerste ronde begint om 10h. Er wor-

den 7 ronden gespeeld. Prijsuitreiking is 

voorzien rond 17h30. Inschrijving kost 

10€ voor gevorderden, 5€ voor begin-

ners/studenten en is gratis voor beloften 

en nieuwe spelers. Er wordt een uitgebrei-

de prijzentafel voorzien. 

http://othellobelgium.be/zonhoven2015.

html 

Officiële Facebookpagina Belgisch Kam-

pioenschap Zonhoven 

Weerbericht 

Het wordt zonnig en warm.  

 

Voor de tweede keer in drie jaar heeft de Belgian Othello Asso-

ciation 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 pro-

fessionele uitleg. 

Hét sfeerbeeld van Zonhoven 2014 

http://www.arenagent.com/
http://othellobelgium.be/nl/bel/2015/bc2015_nl.php
http://othellobelgium.be/nl/bel/2015/bc2015_nl.php
https://www.facebook.com/events/758080804277423/
https://www.facebook.com/events/758080804277423/


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 

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 sep-

tember. 

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 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuberdon
http://www.conf-geldhof.be/nl/index.html
http://www.jk.nl/

