
 

Negen immer enthousiaste 

leden van de Belgian Othello 

Association verzamelden deze 

keer in Hof De Bist voor de 

10e editie van het Antwerpen 

Othello Open. Zij werden 

aangevuld met maar liefst elf 

spelers uit Nederland. Samen 

keken zij uit op de kasteeltui-

nen en de vele lopers die van 

zondag 31 mei gebruik maak-

ten om aan hun conditie te 

werken.  

Beloftentoernooi 

Zes spelers dongen naar de 

titel van beste speler in het 

traditionele beloftentoernooi. 

Frank Ivo Van Damme stelde 

het leeftijdsrecord opnieuw 

een jaartje scherper en wist 

met een derde plaats het podi-

um te halen. Anne Dorbeck 

uit Nederland wist net als op 

het Paastoernooi de beste 

belofte te worden. 

Oppermachtig 

Nicky van den Biggelaar is bij 

elk toernooi superfavoriet, 

maar werd deze keer vakkun-

dig afgetroefd door Albert 

Kortendijk. Die laatste wist 

een perfecte score te noteren 

na zeven partijen. Een mooie 

prestatie ondanks een sterk 

deelnemersveld. Nicky van 

den Biggelaar behaalde zes 

overwinningen en een tweede 

plaats. Beste Belg werd Tom 

Schotte op een derde stek. 

Hiermee is hij reeds tien op-

eenvolgende toernooien onze 

beste landgenoot. Een unieke 

prestatie. 

Verslag 

www.othellobelgium.be/antw
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juli 2015) 

 Europese Grand Prix 

toernooi Gent (1-2 

augustus 2015) 

 Belgisch Kampioen-
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september 2015) 

 Wereldkampioen-

schap Cambridge 

(28-31 oktober 

2015) 

 XOT-toernooi Gent

(najaar 2015) 

39e Wereldkampioenschap Othello in Cambridge 
(Verenigd Koninkrijk) van 28 tot 31 oktober 2015 

De kogel is finaal door de kerk: 
het WK Othello vindt dit jaar 
plaats in Cambridge. Deze his-
torische universiteitsstad orga-
niseert al sinds 1986 een inter-
nationaal toernooi en heeft nu 
voor het eerst de organisatie 
van het Wereldkampioenschap 
Othello in de wacht gesleept.  
 
Uiteraard zijn wij als federatie 
ook uitgenodigd om deel te 
nemen. Wij mogen vier spelers 
afvaardigen die op woensdag 
28 oktober in de pot gaan voor 
de loting van de eerste ronde. 

De Belgische kampioen is ze-
ker van kwalificatie, net als de 
beste drie (resterende) spelers 
van de Belgische Grand Prix. 
De randvoorwaarde is dat min-
stens één vrouw (en één man) 
in het team moet zitten.  
 
Planning 
 
Op donderdag 29 en vrijdag 30 
oktober worden er in totaal 13 
ronden gespeeld. De beste vier 
spelers en de beste twee vrou-
wen gaan door naar de finale-
dag op zaterdag 31 oktober. Na 

de finales vindt traditiegetrouw 
het victory dinner plaats.  
 
Info 
 
Alle nodige informatie vind je 
op de officiële site van de 
World Othello Federation: 
http://www.worldothello.org/ 
Ook op Othello News zal alle 
informatie over het aankomen-
de wereldkampioenschap van 
nabij worden opgevolgd. 

Hof De Bist 

Albert bleef ongeslagen 

http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/20150531_Albert_Kortendijk_Antwerpen_Othello_Open.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/20150531_Albert_Kortendijk_Antwerpen_Othello_Open.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/arch2015.php
http://www.worldothello.org/
http://othellonews.weebly.com/woc.html


Uitnodiging: 22e Europese Grand Prix Gent (1-2 augustus 2015) 

Kiwame Othellobord te koop (12€) 

Het Kiwame Othellobord is ideaal om mee te nemen 

op vakantie. Bezoek onze webshop voor meer info. 

Wij nodigen graag iedereen uit voor de 

Europese Grand Prix te Gent. Het is nog 

niet te laat om je in te schrijven voor hét 

internationale toernooi van het seizoen 

2015. De Belgian Othello Association 

organiseert in Gent voor de 22e keer een 

etappe van de Europese Grand Prix Ot-

hello. Op dit moment hebben zich 40 

spelers aangemeld, een record in onze 

geschiedenis.  

11 spelronden gespreid over 2 dagen lei-

den naar eeuwige roem: een overwinning 

in een Europees Grand Prix toernooi. 

Verschillende kandidaten komen in aan-

merking zoals ex-winnaars Imre Leader, 

Marc Tastet, Takuji Kashiwabara en 

Nicky van den Biggelaar. Ook België 

heeft met Tom Schotte een ex-winnaar 

onder zijn vertegenwoordigers. Youngster 

Arthur Juigner jaagt ook nog altijd op zijn 

eerste belangrijke internationale zege. Wie 

weet zorgt een andere speler wel voor een 

verrassing?  

Prijzentafel 

Uiteraard strijden de spelers voor meer 

dan alleen de toernooizege. In verschil-

lende categorieën kunnen we dankzij on-

ze sponsors mooie prijzen voorleggen. 

Zo biedt Holiday Inn Express Gent 3 

brunchbonnen en één hotelovernachting 

aan, een ideale prijs voor onze Belgische 

spelers. De beste toernooiprestatie, eerste 

gevorderde, beste vrouw,  sterkste begin-

ner en hoogst geplaatste belofte kiezen 

hun prijs net na de top vier. Dit betekent 

dat iedereen een goede kans maakt om 

een superprijs in de wacht te slepen. 

Activiteiten 

Naast een gezonde dosis competitiviteit is 

er ook altijd een leuke ambiance. Daar 

zorgen onder meer onze activiteiten voor: 

buffet en een bezoek aan Arena Snooker 

(en pool) op zaterdagavond én een brou-

werij plus proeverij op zondagmiddag. Er 

is zelfs de mogelijkheid om subtropisch te 

gaan zwemmen. Doorlopend bieden we 

nog een aantal Othellovarianten aan zoals 

10x10 en 88 Othello.  

Inschrijven 

Registreren kan nog steeds: we bieden een 

totaalpakket aan bij inschrijving. Toer-

nooi, welkomstpakket, drankjes en lun-

ches kosten 50€. Beloften en nieuwe spe-

lers betalen 30€ terwijl junioren onder de 

13 jaar slechts 15€ betalen.  

Meer info 

http://othellonews.weebly.com/ghent-

2015.html 

Officiële Facebookpagina Europese 

Grand Prix Gent 

Eén van de prijzen is een Japans 10x10 / 88 

Othello spelbord. 

De officiële poster van de Europese Grand Prix 

Othello te Gent 

Katie Wu (HKG) en Martin Ødegard (NOR) 

waren de finalisten in 2013. 

http://www.arenagent.com/
http://www.othellobelgium.be/nl/files/files/shop.php
http://othellonews.weebly.com/ghent-2015.html
http://othellonews.weebly.com/ghent-2015.html
https://www.facebook.com/events/1443586905928995/
https://www.facebook.com/events/1443586905928995/


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 zomers zonnetje, een 

Othellobord en een lekker 

biertje. Wat wil een mens nog 

meer? 

Vrijwilligers gezocht voor Atsusacon (18 en 19 juli) 
Op zaterdag 18 en zondag 19 juli 2015 

bezet de Belgian Othello Association een 

stand op de beurs “Atsusacon”. Deze 

conventie specialiseert zich in Japanse 

popcultuur en traditionele cultuur. Daar 

hoort Othello uiteraard ook bij! Net als in 

2013 zetten we ons beste beentje voor. 

Het evenement vindt dit jaar plaats in het 

ICC Gent.  

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om 

onze crew te vervolledigen. Dit kan voor 

een halve dag, een hele dag of beide da-

gen. Momenteel hebben we al twee per-

sonen voor zaterdag (Jeroen en Frauke) 

en twee op zondag (Jeroen en Tom). Het 

zou leuk zijn mocht er nog iemand bijko-

men. Dan heeft iedereen de mogelijk om 

zelf eens op zijn gemak rond te wande-

len.  

Als crewlid is de toegang gra-

tis en de Belgian Othello As-

sociation zorgt voor verse 

boterkoeken! Heb je zin om 

ons te helpen Othello uit te 

leggen aan nieuwe spelers? Stuur dan 

gerust een mailtje.  

Info 

Alle info over Atsusacon vind je op 

http://www.atsusacon.be/nl/home 

http://www.kbc.be/
http://www.atsusacon.be/nl/home

